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OR.IV.0022.1.32.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 139/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 września 2021 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. Jednocześnie poinformował, że na posiedzenie został zaproszony 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00.  

Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad z zachowaniem 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem  

SARS – CoV – 2. 

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 zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/248/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 

nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna),  

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy 
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Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta 

Rybnika,  

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia 

drogi relacji Pomorzowiczki - granica państwa, położonej na działce nr 265 obręb 

Pomorzowiczki na terenie powiatu głubczyckiego, do kategorii dróg powiatowych,  

5) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2021, 

które zostaną przedstawione w pkt 7 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny  

w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 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, 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. Karty informacyjne dot. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 138/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 września 2021 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Materiały dodatkowe.  
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Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

21 września 2021 r. o godz. 08.00. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

 

Ad. 1 

 

O godz. 08.05 na posiedzenie został poproszony Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu Damian Knura. 

Starosta przywitał w imieniu swoim i zebranych zaproszonego gościa oraz poprosił  

o przedstawienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu dot. uzyskania 

danych nt. taboru autobusowego PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 

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

635009. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura (dalej: Prezes 

Zarządu) przedstawił wykaz autobusów eksploatowanych przez Spółkę wg stanu  

na dzień 31 lipca 2021 r., który stanowi załącznik do przedmiotowej karty informacyjnej.  

W wykazie ujęto autobusy do 5 lat od daty produkcji i autobusy powyżej 10 lat od daty 

produkcji. Tabor obejmuje: 49 tzw. „dużych” autobusów, które mają powyżej 41 miejsc 

siedzących, 13 „średnich” o liczbie miejsc siedzących od 30 do 40 oraz 13 „małych” 

autobusów (do 29 miejsc siedzących). Prezes Zarządu poinformował, że w ciągu dwóch lat 

Spółka wymieniła 18 sztuk autobusów, a od 2015 r. łącznie 26 sztuk.  

Prezes Zarządu podkreślił, że koniecznym jest wzmocnienie i odmłodzenie taboru np. zakup 

dwóch autobusów/rocznie, jednocześnie przedstawił plany związane z uzupełnieniem taboru 

w najbliższym czasie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przekazanymi przez Prezesa Zarządu danymi 

nt. taboru autobusowego Spółki.  

 

Następnie Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. informacji z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

636395. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 4 sierpnia 2021 r. polecił przygotować informację z zakresu funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego w okresie od stycznia 2021 r. do lipca 2021 r. 

Poziom rekompensaty obejmujący ww. okres wynosi 3 322 805,27 zł z czego rekompensata 

po stronie powiatu i gmin wyniosła 1 914 024,03 zł, natomiast ze środków Funduszu  

rozwoju przewozów autobusowych uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 408 781,24 zł.  

W zestawieniu zbiorczym przedstawiającym wysokość i podział rekompensaty na powiat, 

gminy i Fundusz (załącznik nr 1) uwzględniona została rekompensata za grudzień 2020 r., 

która podlega rozliczeniu w bieżącym roku budżetowym, a także brakujące środki z Gmin 

Krzanowice i Rudnik na pokrycie całości rekompensaty za listopad w 2020 r.  

Z uwagi na dynamikę zmieniających się obostrzeń pandemicznych oszacowanie ostatecznej 

wielkości rekompensaty w br. jest bardzo trudne. Aktualnie trwają prace nad prognozowaną 

kwotą rekompensaty na 2022 rok, której wielkość uzależniona będzie od wyników 

finansowych uzyskanych w roku bieżącym. Prognozowana rekompensata w kolejnym roku 

budżetowym zostanie przedstawiana Zarządowi niezwłocznie po zakończeniu prac 

związanych z jej oszacowaniem.   

Wicestarosta dodał, że informacja o ilości sprzedanych przez PKS Racibórz biletów 

okresowych z podziałem na szkolne i pracownicze została przedstawiona w załączniku nr 2 

do karty informacyjnej.  

Dodatkowo Prezes Zarządu przekazał bieżące informacje związane z obsługą linii 

autobusowych przez Spółkę na obszarze Powiatu Głubczyckiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałami dotyczącymi funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego, dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. możliwości obsługi linii autobusowych wykraczających poza obszar Powiatu 

Raciborskiego/Województwa Śląskiego przez autobusy zakupione w ramach projektu  

pn.: „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji 

publicznej w powiecie raciborskim”.  

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

636450. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją prowadzoną z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sprawie możliwości obsługi linii użyteczności 

publicznej z przekroczeniem granicy Powiatu Raciborskiego czy Województwa Śląskiego 

przez autobusy zakupione w ramach projektu pn.: „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.  

Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją, że z dniem 1 września br. za zgodą Marszałka 

Województwa Śląskiego, a także po dokonaniu stosownej zmiany w umowie o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem, tj. z PKS Racibórz  

oraz po aneksowaniu porozumienia z Powiatem Wodzisławskim, do obsługi linii 

komunikacyjnej nr U/2411/17 Racibórz-Pogrzebień-Kornowac-Rydułtowy włączone zostały 

niskoemisyjne autobusy zakupione z ww. projektu. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia, że dalsze wprowadzanie 

modyfikacji w okresie trwałości projektu, a w konsekwencji, obsługa linii użyteczności 

publicznej z wykorzystaniem taboru zakupionego z przedmiotowego projektu poza granicami 

Powiatu Raciborskiego czy nawet Województwa Śląskiego, będzie możliwa dopiero wtedy 

gdy Powiat Raciborski przejmie funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego  

na tamtejszym obszarze. 

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 138/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 9 września 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 138/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 września 2021 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 
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2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

wraz z autopoprawkami.  

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

638055 i 638073. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówił sytuację finansową Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu, przypominając, że nastąpiła zmiana sposobu ustalenia kosztu 

utrzymania mieszkańca w Domu oraz podkreślając utrzymujący się w miesiącach lipiec-

sierpień br. spadek obłożenia jednostki. Powyższe czynniki spowodowały, że do dnia 

dzisiejszego z budżetu Powiatu Raciborskiego na funkcjonowanie jednostki przekazana 

została kwota ok. 350 000,00 zł.  

Mając na uwadze utrzymującą się aktualnie trudną sytuację organizacyjno - finansową Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz ustalenia z posiedzenia  

w dniu 30 czerwca 2021 r. Zarząd polecił Dyrektorowi oraz Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przygotować koncepcję zmian organizacyjnych jednostki, w tym polegających 

na zmniejszeniu liczby miejsc. Termin – październik 2021 r. 

Dodatkowo Skarbnik Powiatu poinformował, że zmniejsza się o kwotę 1 009 089,00 zł plan 

wydatków Starostwa zabezpieczonych na pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

za 2019 rok. Przypomniał, że otrzymano interpretację z Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach, z której wynika, że brak jest podstaw prawnych do pokrycia straty netto 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Starosta zwrócił uwagę na konieczność 

zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków Starostwa, z przeznaczeniem  

na organizację pobytu grupy dzieci i młodzieży z partnerskiego powiatu Märkischer  

w ramach solidarności z rodzinami najbardziej poszkodowanymi skutkami powodzi.  

Ponadto dodał, że o kwotę 579 089,00 zł należy zwiększyć plan wydatków Starostwa,  

z przeznaczeniem na wkład własny do zadań zgłoszonych do dofinansowania dot. usuwania 

szkód popowodziowych w 2021 roku na drogach powiatowych. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 28 września 2021 r.? 
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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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 września 2021 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 28 września 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 września 2021 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

637183. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  

przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 28 września 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 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  

przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 września 2021 r. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami.  

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

638005. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 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 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

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 2021 wraz z autopoprawkami.  

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

638008. 

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 2021 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

638010. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

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 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 września 2021 r.  

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

637155. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 września 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 września 2021 r. i zobowiązał  

do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
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- głosować ,,za”, 

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

- głosować „za”, 

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

- głosować „za”, 

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Jasińskiemu (Jasiński)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. 

- głosować „za”, 

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej  

- Niestrój (Staniszewska - Niestrój) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 

obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

- głosować „za”, 

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze - Spyrze 

(Miera - Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 obejmujący okres  

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

- głosować „za”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

aktualizacji danych dotyczących planu finansowego szkół i placówek oświatowych 

podległych powiatowi raciborskiemu oraz placówek niepublicznych w odniesieniu  

do algorytmu na 2021 rok. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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637848. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął obliczenia danych dotyczących planu finansowego 

szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu oraz placówek 

niepublicznych w odniesieniu do algorytmu na 2021 rok – wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.  

Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją o tym, iż 12 nauczycieli ze szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski korzysta w bieżącym roku szkolnym z urlopu 

dla poratowania zdrowia. W związku z konsekwencjami wynikającymi z konieczności 

zapewnienia dodatkowych środków w budżecie Powiatu Raciborskiego na sfinansowanie 

kosztów z tym związanych, w szczególności wypłaty wynagrodzeń za cały okres przebywania 

na urlopach dla poratowania zdrowia oraz kosztów zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować:  

1) wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z postulatem, aby kosztami urlopów  

dla poratowania zdrowia nie był obciążany samorząd,  

2) przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego informację dot. liczby nauczycieli  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski korzystających  

z urlopu dla poratowania zdrowia. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. postępowania 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr OR.VII.272.12.2021  

pn.: „Renowacja pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11. 

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

638078. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr OR.VII.272.12.2021 pn.: „Renowacja 

pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Jana Kasprowicza 11” do kwoty 750 911,74 zł. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju, aby w kolejnych 

kartach informacyjnych dot. zwiększenia środków finansowych na realizację zamówień 

publicznych ujęta była informacja o wartości zamówienia: szacunkowej, kosztorysowej  

i po przeprowadzeniu przetargu. 
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Ad. 6 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/247/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

637238. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/247/2021 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXI/251/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., 

Gminie Krzanowice. 

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

637895. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/251/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXI/252/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia  

2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021.  

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

637263. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/252/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXI/253/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

637260. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/253/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Ad. 7 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXI/248/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. Jednocześnie 

poinformował, że przekazanie medalu Pani Justynie Święty-Ersetic nastąpi w czasie 

spotkania z Radnymi Powiatu Raciborskiego, w późniejszym terminie ustalonym z osobą 

uhonorowaną.  

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

638348. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/248/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna).  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

639216. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna)? 

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 2021 rok (rezerwa inwestycyjna).  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy 

Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika. 

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

637853. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej 

poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi relacji Pomorzowiczki - granica państwa, położonej na działce 

nr 265 obręb Pomorzowiczki na terenie powiatu głubczyckiego, do kategorii dróg 

powiatowych. 

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

637859. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi 

relacji Pomorzowiczki - granica państwa, położonej na działce nr 265 obręb Pomorzowiczki 

na terenie powiatu głubczyckiego, do kategorii dróg powiatowych? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi relacji 

Pomorzowiczki - granica państwa, położonej na działce nr 265 obręb Pomorzowiczki  

na terenie powiatu głubczyckiego, do kategorii dróg powiatowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2021 wraz z autopoprawkami do podstawy prawnej.  

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

638568. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu dokonał 

oceny otrzymanych wniosków o dofinansowanie oraz poniesionych wydatków w ramach 

przyznanych jednostce środków finansowych PFRON i zaproponował dokonanie przesunięcia 

kwoty 80 000,00 zł.  

Dyrektor PUP w Raciborzu zaproponował zmniejszenie przyznanych Urzędowi środków  

na następujące zadania: 

1) finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych – 18 000,00 zł; 

2) środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu  

do spółdzielni socjalnej – 50 000,00 zł; 

3) szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 12 000,00 zł. 

 

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zaproponował, aby otrzymane środki przeznaczyć na: 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

– 50 000,00 zł; 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  

– 30 000,00 zł. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021  

wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 28 września 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 zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 września 2021 r., po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały do Powiatowej Społecznej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że będąc  

na imprezie pn.: Rajd konny, czyli objazd pól i sołectw w gminie Rudnik zauważył, że logo 

Powiatu Raciborskiego nie zostało właściwie wyeksponowane. Stąd koniecznym wydaje się 

sporządzanie umów z organizatorami różnego rodzaju przedsięwzięć, które gwarantowałyby 

zabezpieczenie interesów Powiatu Raciborskiego, w tym udzielanie informacji we wszystkich 

materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych o roli Powiatu Raciborskiego  

w określonym przedsięwzięciu. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju, aby do umów zawieranych z jednostkami 

samorządu terytorialnego wprowadzić zapis zobowiązujący te jednostki do informowania 

o współfinansowaniu realizowanych zadań przez Powiat Raciborski. O powyższym  

Referat poinformuje również Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

2) Kierownikowi Biura Obsługi Starosty oraz Kierownikowi Referatu Edukacji zwrócić 

uwagę i wzmocnić formy nadzoru, aby przy imprezach kulturalnych/sportowych  

oraz różnego rodzaju przedsięwzięciach obejmowanych patronatem Starosty 

Raciborskiego ich organizatorzy obowiązkowo umieszczali i prawidłowo używali logo 

Powiatu Raciborskiego, jak również udzielali informacji we wszystkich materiałach 
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promocyjnych, reklamowych i informacyjnych o roli Powiatu Raciborskiego  

w określonym przedsięwzięciu (np. współorganizator, patronat, podmiot udzielający 

dofinansowania, współpracujący przy organizacji, itp.). Stosowne zabezpieczenie 

interesów Powiatu Raciborskiego i Starostwa należy ujmować w formie pisemnej  

w przypadku umów, korespondencji z organizatorami, a także ustnej w przypadku ustaleń 

czynionych w takiej formie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przestawiła bieżące informacje 

wynikające ze spotkania, które miało miejsce w tut. Starostwie w dniu 9 września 2021 r.  

z przedstawicielami Spółki EKO-OKNA S.A. w Kornicach w sprawie budowy powiatowego 

centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować kartę informacyjną dot. możliwych skutków prawnych 

przekazania Spółce EKO-OKNA S.A. w Kornicach prawa do dysponowania nieruchomością 

gruntową stanowiącą aktualnie własność Powiatu Raciborskiego w celu wybudowania na niej 

powiatowego centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych w oparciu  

o różne tytuły prawne (w szczególności umowa darowizny,  umowa użyczenia, oświadczenie 

właściciela).  

 

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 15 września 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 września  

2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna).  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi 

relacji Pomorzowiczki - granica państwa, położonej na działce nr 265 obręb 

Pomorzowiczki na terenie powiatu głubczyckiego, do kategorii dróg powiatowych. 


