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OR.IV.0022.1.48.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 106/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 grudnia 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 poinformował o nieobecności  

Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk. 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu Damiana Knurę. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie, kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

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, 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. Przyjęcie Protokołu Nr 105/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 grudnia 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 3 grudnia 2020 r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania  

29 grudnia 2020 r. o godz. 10.00. Ze względu na okres świąteczny materiały  

na to posiedzenie zostaną wysłane w dniu 28 grudnia br.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 105/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 105/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Starosta powrócił do omówienia karty 

informacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem  

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

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

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

581841. 

Jednocześnie Starosta poprosił Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu) o omówienie ww. karty informacyjnej. 

Prezes Zarządu poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu w dniu 3 grudnia 2020 r. było:  
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1) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na koniec 

października 2020 r., 

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

rocznego planu rzeczowo – finansowego na rok 2021, 

3) sprawy bieżące. 

 

W uzupełnieniu do ww. protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Prezes Zarządu przedstawił 

informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki, w tym w okresie największych restrykcji  

w transporcie publicznym związanych z wybuchem pandemii COVID-19. Wskutek restrykcji 

praktycznie z dnia na dzień wystąpiła konieczność zawieszenia większości kursów i linii. 

Straty w Spółce dotyczą wszystkich rodzajów działalności przewozowej (spadek przychodów 

z biletów jednorazowych, z biletów miesięcznych pracowniczych oraz z biletów szkolnych).  

Ogółem przychody od osób korzystających z komunikacji publicznej zmniejszyły się  

o ok. 4 000 000,00 zł. Ze względu na nauczanie zdalne w szkołach nie sprzedano biletów 

miesięcznych za listopad i grudzień 2020 r. (jak w analogicznym okresie ubiegłego roku),  

nie otrzymano związanej z tym dotacji, a w konsekwencji tego Spółka nie uzyskała w tych 

miesiącach praktycznie przychodów ze strony klientów. Brak jest również przewozów 

komercyjnych. Aktualnie Spółka realizuje jedynie przewozy komercyjne na rzecz jednej  

ze spółek na terenie powiatu raciborskiego. Jest to 9 krótkich kursów.  

Odpowiadając na pytania zebranych, Prezes Zarządu poinformował, że mimo trudnej sytuacji, 

w jakiej znalazła się Spółka, w ostatnim okresie czasu wypracowano oszczędności,  

w tym w szczególności na wynagrodzeniach pracowników. Jak zaznaczył średnie 

wynagrodzenie kierowcy autobusowego wynosi ok. 2 900,00 zł brutto czyli praktycznie tyle 

co minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynika ono z faktu, że kierowcy nie mają nadgodzin  

i pracują po 8 godz./dziennie czyli ok. 168 godzin w miesiącu. W sytuacji gdy Spółka pracuje 

na „pełnych obrotach” kierowcy pracują na ok. 1 ½ etatu (po 220/230 godzin miesięcznie),  

a ich wynagrodzenie wynosi średnio ok. 4 300,00 zł. Dodatkowo z powodu zmniejszenia 

ilości wykonywanej pracy przewozowej ograniczono ilość zakupionego paliwa  

do niezbędnego minimum. Ponadto nie są ponoszone koszty związane z remontami 

autobusów. Całkowite koszty funkcjonowania Spółki udało się ograniczyć w przeciągu  

10 miesięcy br. o 3 100 000,00 zł. Spółka zachowuje płynność finansową. 

Prezes Zarządu poinformował, że do końca I półrocza 2021 r. ze Spółki odejdzie pięć osób, 

które osiągną wiek emerytalny. Jednocześnie dodał, że (po poczynionych rozmowach  
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z pracownikami) załoga nie zgodzi się ponownie na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia  

do ¾ etatu, tak jak to miało miejsce w okresie od 1 maja do 31 sierpnia br. Rozmowy 

prowadzone ze związkami zawodowymi w tym zakresie zakończyły się fiaskiem.  

Starosta dodał, że ze względu na kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu Spółki 

rekompensata związana z pokrywaniem różnicy pomiędzy kosztami utrzymania transportu,  

a uzyskanymi przychodami gwałtownie wzrosła. Mając na uwadze przyszłość transportu  

w gminach i powiecie włodarze raciborskich samorządów na spotkaniu w dniu 8 grudnia 

2020 r. podjęli decyzję o wspólnym kontynowaniu dofinasowania komunikacji gminno-

powiatowej. 

Prezes Zarządu przypomniał, że Spółka ze względu na swój charakter miała ograniczoną 

możliwość korzystania z pomocy finansowej oferowanej w uchwalonych „tarczach”. Niemiej 

jednak dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu uzyskała dofinasowanie  

do wynagrodzeń w kwocie 615 300,00 zł. W styczniu 2021 r. Spółka będzie musiała zapłacić 

zaległe składki ZUS, co do których termin płatności był odroczony w kwocie 498 127,00 zł 

(umorzeniu podlegają jedynie odsetki). 

Prezes Zarządu poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ochroną „tarczy” objęte zostały spółki 

prowadzące działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności z kodami 49.39.Z. 

Spółka PKS od 2008 r. decyzją ówczesnego właściciela (Skarb Państwa) zmieniła kod 

działalności z 49.39.Z na o rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem 49.31.Z. 

Wobec jednoznacznie określonych wymagań i kryteriów przydzielania pomocy Spółka  

nie może ubiegać się o żaden rodzaj pomocy z „tarczy” zapewnianej ustawą z dnia 9 grudnia 

2020 r. Zgodnie z przekazanymi informacjami oraz po analizie nowych projektów ustaw 

będzie możliwe uzyskanie rekompensaty w postaci dofinasowania z „tarczy” w wysokości 

równej utraconym wpływom ze stosowania ulg ustawowych porównując analogiczne okresy 

roku 2019 i 2020. Projekt ustawy jest aktualnie procedowany w Senacie.  

Po dyskusji polecono, aby Prezes Zarządu wystąpił do parlamentarzystów z terenu 

województwa śląskiego w sprawie pilnej zmiany przepisów prawnych tak, aby z pomocy  

w ramach „tarczy” mogły skorzystać spółki typu raciborski PKS.   
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Starosta poinformował, że w trakcie zdalnego posiedzenia Konwentu Powiatów 

Województwa Śląskiego poruszył sytuację utrzymania komunikacji (dopłat) i zaproponował, 

aby wspólnie wystąpić do rządu o wsparcie finansowe w celu poprawy sytuacji finansowej 

podmiotów odpowiedzialnych za transport publiczny.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 11/3.12/2020 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 3 grudnia 2020 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Jednocześnie 

ustalił, że w połowie stycznia 2021 r. ponownie będzie analizował sytuację finansową Spółki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

zintensyfikować działania dotyczące powiatowej komunikacji publicznej pod kątem 

możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

biorąc pod uwagę zarówno możliwości organizacyjne, jak i prawne wynikające z trwałości 

projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.  

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Miastu Racibórz. 

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

583688. 

Starosta przekazał, że przedmiotowy projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej  

w kwocie 150 000,00 zł, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., w formie dotacji 

celowej Miastu Racibórz. Pomoc finansowa, o której mowa powyżej przeznaczona będzie  

na realizację projektu pn. „Urząd bez barier” w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w obszarze B. 

Zgodnie z opinią Skarbnika Powiatu, poprzedzoną wyjaśnieniami z pracownikami Urzędu 

Miasta Racibórz ww. projekt uchwały może zostać przekazany na sesję, która będzie miała 

miejsce w styczniu 2021 r., tj. po uchwaleniu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r.  
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r., Miastu Racibórz oraz jego przekazaniem na sesję w styczniu 2021 r.? 

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  

na 2021 r., Miastu Racibórz oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w styczniu 2021 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok wraz z autopoprawkami.  

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

584529. 

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 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 

584530. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2020? 
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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 4 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 wraz z autopoprawkami.  

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

584531. 

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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta przedstawił: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, który znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 584517, 

2) opinię Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 584649. 

 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa powołana do zaopiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 
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publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej  

pn. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie 

powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci” 

zaopiniowała oferty złożone w ramach konkursu. 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 20
00

 wpłynęły oferty:  

1) Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska 

z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152 – placówka opiekuńczo –wychowawcza  

w Pogrzebieniu; 

2) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                           

ul. Mickiewicza 7 – placówka opiekuńczo – wychowawcza w Kuźni Raciborskiej; 

3) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                           

ul. Mickiewicza 7 – placówka opiekuńczo – wychowawcza w Nędzy; 

4) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                           

ul. Mickiewicza 7 – placówka opiekuńczo – wychowawcza w Raciborzu; 

5) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                           

ul. Mickiewicza 7 – placówka opiekuńczo – wychowawcza w Samborowicach; 

6) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                           

ul. Mickiewicza 7 – placówka opiekuńczo – wychowawcza w Cyprzanowie. 

 

Komisja stwierdziła, iż oferty zostały złożone w prawidłowo zaklejonych i oznaczonych 

kopertach. Następnie Komisja sprawdziła, że oferty zostały złożone na odpowiednim 

formularzu, zostały podpisane przez odpowiednie osoby, zawierają wymagane załączniki.  

W dalszej kolejności Komisja sprawdziła kosztorysy poszczególnych ofert, czy mieszczą się 

w kwocie jaką Zarząd przeznaczył na realizację zadania. Komisja w stwierdziła, iż wszystkie 

oferty zawierają kosztorys prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej w 2021 r. 

skalkulowany o średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce odpowiadający 

wartości przewidzianej w Uchwale Nr 102/546/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.,  

tj. 4 000,00 zł.  

Komisja stwierdziła, że wszystkie otrzymane oferty spełniają wymogi formalne i dokonała 

ich zaopiniowania pod względem merytorycznym. Zgodnie z opinią Komisji wszystkie oferty 

uzyskały ponad 129 punktów, przez co spełniły wymóg uzyskania co najmniej 60% 

możliwych do zdobycia punktów. 
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Komisja do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej zaopiniowała ofertę Zgromadzenia Córek Maryi 

Wspomożycielki oraz oferty Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” jako spełniające 

wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do powierzenia Zgromadzeniu i Stowarzyszeniu 

realizacji zadań. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie  

i poinformował, że w konkursie na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo  

– wychowawczych, każda dla 14 dzieci” wybiera się ofertę:  

1) Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska 

z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152 – jako najkorzystniejszą do prowadzenia 

placówki opiekuńczo – wychowawczej w Pogrzebieniu;  

2) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej  

ul. Mickiewicza 7 – jako najkorzystniejszą do prowadzenia placówki opiekuńczo  

– wychowawczej w Kuźni Raciborskiej;  

3) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej  

ul. Mickiewicza 7 – jako najkorzystniejszą do prowadzenia placówki opiekuńczo  

– wychowawczej w Nędzy;  

4) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej  

ul. Mickiewicza 7 – jako najkorzystniejszą do prowadzenia placówki opiekuńczo  

– wychowawczej w Raciborzu;  

5) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej  

ul. Mickiewicza 7 – jako najkorzystniejszą do prowadzenia placówki opiekuńczo  

– wychowawczej w Samborowicach; 

6) Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej  

ul. Mickiewicza 7 – jako najkorzystniejszą do prowadzenia placówki opiekuńczo  

– wychowawczej w Cyprzanowie.  



 

 

10 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek stwierdził, że średnie 

miesięczne wydatki ponoszone przez Powiat Raciborski na utrzymanie dziecka w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych w 2021 roku, które wynoszą 4 000,00 zł są jednymi  

z najniższych, jakie są ponoszone w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie 

województwa śląskiego.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 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 

581772. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej 

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację 

projektu „Kierunek Praca 4.0. Subregion zachodni”, realizowanego w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 

IX Włączenie społeczne. DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

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

584225. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu „Kierunek Praca 4.0. 

Subregion zachodni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne. 

DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu „Kierunek Praca 4.0. 

Subregion zachodni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne. 

DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu dla Szkoły Policealnej w Raciborzu  

i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych przez Panią Irenę 

Żołyńską ………………………… (dane osobowe, o których mowa w projekcie uchwały 

zostały poddane anonimizacji). 

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

584614. 

Jak dodał Wicestarosta do projektu uchwały dołączono wniosek Pani Ireny Żołyńskiej  

o ponowne rozpatrzenie sprawy-wyjaśnienie, który znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 583167. 
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Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za omówieniem projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu dla Szkoły Policealnej 

w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych  

przez Panią Irenę Żołyńską ………………………… na kolejnym posiedzeniu,  

po uszczegółowieniu danych przez Referat Edukacji? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 1 głosem przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – postanowił, że do omówienia projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu dla Szkoły Policealnej 

w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych  

przez Panią Irenę Żołyńską………………………… powróci na kolejnym posiedzeniu,  

po uszczegółowieniu danych. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. likwidacji środków trwałych 

znajdujących się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu. 

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

583933. 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację niżej wymienionych środków trwałych, 

które znajdują się w ewidencji księgowej Zespołu: 

Lp. Nazwa ilość Cena Wartość 
Data przyjęcia na 

stan/zakupu 

1 Kserokopiarka Canon 1 5 233,80 5 233,80 01.12.2002 

2 Notebook COMPAQ 1 4 268,78 4 268,78 01.12.2005 

RAZEM 9 502,58  

oraz sprzętu komputerowego: 

Lp. Nazwa ilość Cena Wartość 
Data przyjęcia na 

stan/zakupu 

1 Kserokopiarka C-250 1 3 495,30 3 495,30 28.12.2010 

2 Kserokopiarka Sharp 1 1 800,00 1 800,00 30.12.2011 

3 Komputer 1 3 167,00 3 167,00 18.12.2006 

4 Monitor komputerowy 1 670,00 670,00 17.12.2007 

5 Monitor komputerowy 1 520,00 520,00 08.12.2008 

6 Komputer 1 1 730,00 1 730,00 05.12.2008 

7 Monitor komputerowy 1 480,00 480,00 23.03.2006 
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8 Komputer 12 1 640,52 19 686,24 01.12.2005 

9 Zestaw komputerowy 6 1 807,78 10 846,68 25.05.2005 

10 Monitor komputerowy 15 841,67 12 625,05 01.12.2005 

11 Komputer 1 1 705,22 1 705,22 01.12.2005 

12 Monitor komputerowy 1 699,00 699,00 25.02.2013 

13 Komputer 1 2 066,00 2 066,00 28.05.2008 

14 Monitor komputerowy 1 690,00 690,00 25.05.2005 

15 Komputer 2 1 776,07 3 552,14 01.12.2005 

16 Monitor komputerowy 1 743,00 743,00 28.05.2008 

17 Serwer z monitorem 1 4 399,99 4 399,99 25.05.2005 

18 Monitor komputerowy 1 699,00 699,00 28.12.2007 

19 Zestaw komputerowy 2 1 877,78 3 755,56 25.05.2005 

20 Komputer 1 2 121,74 2 121,74 13.06.2007 

21 Monitor komputerowy 1 740,00 740,00 25.05.2005 

22 Komputer 1 680,00 680,00 25.05.2005 

23 Monitor komputerowy 2 140,00 280,00 01.12.2005 

24 Monitor komputerowy 1 773,81 773,81 01.12.2005 

25 Monitor komputerowy 1 437,00 437,00 25.05.2005 

26 Monitor komputerowy 2 670,00 1 340,00 17.12.2007 

27 Komputer 3 1 695,98 3 391,96 06.05.2003 

28 Monitor komputerowy 1 335,10 335,10 06.05.2003 

29 Komputer 4 1 888,64 7 554,56 06.06.2003 

30 Monitor komputerowy 4 387,56 1 550,24 06.05.2003 

31 Monitor komputerowy 3 335,10 1 005,30 06.05.2003 

RAZEM 93 539,89  

 

Ogólna wartość sprzętu wnioskowanego do likwidacji jest wartością księgową według ceny 

zakupu. 

Likwidowany sprzęt komputerowy zostanie zastąpiony nowoczesnym sprzętem zakupionym 

w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”. 

Sprzęt komputerowy i monitory nie nadają się dalszego użytkowania. Część monitorów  

nie działa (jest zepsuta), nie reagują na włączenie. Część po włączeniu miga lub nie ma 

kolorów. Naprawa jest nieopłacalna. 

Sprzęt komputerowy jest przestarzały technologicznie, brak możliwości rozbudowy. Sprzęt 

bazował na systemie operacyjnym Windows XP, którego wsparcie techniczne przez firmę 

Microsoft zakończyło się w 2014 r. Zainstalowanie następców wiązałoby się  

z dodatkowymi kosztami modyfikacji sprzętu.  

Naprawa sprzętu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Koszt naprawy (o ile będzie w ogóle 

możliwy) przewyższy wartość bieżącą oraz nie gwarantuje, że w najbliższym czasie sprzęt 

nie ulegnie kolejnej awarii. 
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Kserokopiarki są zepsute, brak możliwości naprawy (opinia stanu technicznego sprzętu  

stanowi załącznik do karty informacyjnej). 

Po uzyskaniu akceptacji Zarządu na likwidację dyski zostaną sformatowane i trwale 

zniszczone, a sprzęt oddany do utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych znajdujących 

się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, o których 

mowa w karcie informacyjnej nr ZW.0022.2.7.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta przedstawił kartę 

informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu  Kultury w Raciborzu. 

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

582264. 

Wicestarosta poinformował, że Pani Agnieszka Busuleanu-Jaksik pełni funkcję dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  od 1 marca 2016 r. 

Z uwagi na fakt, iż 28 lutego 2021 r. upływa termin powierzenia funkcji jw., należy ogłosić 

konkurs na stanowisko dyrektora ww. placówki. 

W związku z tym, iż obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości przedłużenia 

funkcji dyrektora ww. placówki, Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę  

na wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu. 

Starosta zapytał kto, jest za wyrażeniem zgody na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji w pierwszej kolejności 

wystosowanie pisma do organu nadzoru pedagogicznego, do rady pedagogicznej, rady 

rodziców, do zakładowych organizacji związkowych, celem wskazania przedstawicieli  

do komisji konkursowej. Następnie polecił przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej. 

 

Starosta przedstawił opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki  
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i Finansów, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

które odbyło się 17 grudnia 2020 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 584418. 

 

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 22 grudnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu „Kierunek 

Praca 4.0. Subregion zachodni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX 

Włączenie społeczne. DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 


