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OR.IV.0022.1.19.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 173/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 maja 2022 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. Poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa,    

który bierze udział w posiedzeniu Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej. Jednocześnie 

przekazał, że w posiedzeniu uczestniczył będzie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu Damian Knura. Wyjaśnił także, że uległ 

zmianie termin oraz godzina rozpoczęcia posiedzenia (wtorek zamiast środy, godz. 13.00 

zamiast 9.00). Powyższe spowodowane jest zaplanowana w dniu 18 maja 2022 r. konferencja 

w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach pt. „Perspektywy Rozwoju Turystyki     

i Zdrowia w województwach Warmińsko – Mazurskim i Śląskim”. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.05, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu.  

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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowe materiały:  

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                   

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia kierunku 

działania Zarządu Powiatu Raciborskiego poprzez określenie zasad współpracy 
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Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą     

w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”, 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

6) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego                   

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą                

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą       

w Raciborzu w dniu 19 maja 2022 r. 

7) Informację o działalności Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego            

w Raciborzu w okresie 01.01.2021 - 30.04.2022, 

8) pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych dot. projektu „Podniesienie jakości    

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu, 

etap II”. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 protokołu.  

 

Ponadto Starosta poinformował, iż Protokół Nr 172/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 11 maja 2022 r. zostanie przedstawiony na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

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

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

na dzień 31.03.2022 r. 

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu      

oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021. Wykaz potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Materiały dodatkowe. 

 

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

24 maja 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. w Raciborzu Damiana 

Knurę (dalej: Prezes Zarządu). 

Starosta poprosił Prezesa Zarządu o omówienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji  

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

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.03.2022 r. 

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

681102.  

Prezes Zarządu poinformował, iż na początku I kwartału bieżące funkcjonowanie spółki 

ponownie zakłóciła panująca pandemia COVID-19. Ograniczono zajęcia w szkołach,           

co spowodowało konieczność częściowej reorganizacji zadań wykonywanych przez spółkę. 

Do okresu zajęć zdalnych w szkołach doszły ferie zimowe, w związku z czym prawie 2/3 

kwartału w autobusach nie było podstawowej grupy pasażerów tj. uczniów. Nie było 

zainteresowania zakupem biletów miesięcznych na styczeń i luty 2022 r. Znaczny spadek 
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liczby pasażerów w autobusach miał swoje odzwierciedlenie w niskich przychodach             

ze sprzedaży biletów oraz dotacji biletów ustawowo ulgowych. Jednocześnie z uwagi           

na pogłębiający się kryzys energetyczny spowodowany wybuchem wojny na Ukrainie  

drastycznie skoczyła cena oleju napędowego, co przekłada się nie tylko na koszt zakupu 

paliwa, ale także na wzrost cen usług zakupu części i materiałów eksploatacyjnych               

od dostawców zewnętrznych, tj. olejów, smarów itp. To wszystko powoduje, iż rachunek 

zysków i strat za I kwartał 2022 r. wykazuje stratę w wysokości 594047,36 zł. Bardzo 

poważnie zaczyna być też odczuwalna presja płacowa załogi. Zarząd spółki prowadzi 

negocjacje ze związkami zawodowymi działającymi w spółce w zakresie utrzymania stabilnej 

sytuacji kadrowo-płacowej. Ponadto odpowiadając na zapytania zebranych Prezes Zarządu 

poinformował, iż w związku z ww. czynnikami konieczna jest podwyżka cen biletów. 

Dlatego też od 1 czerwca 2022 r. wzrośnie cena biletu do Katowic, natomiast podwyżka cen 

biletów na pozostałych liniach planowana jest na okres wakacyjny.   

 

W toku dyskusji Starosta zobowiązał Prezesa Zarządu do opracowania zasad wprowadzania 

kapitału do spółki.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 marca 2022 r.   

W tym miejscu o godz. 13.35 Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Starosta omówił „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie       

w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021. 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Telefonicznie sprawozdanie omówił 

Dyrektor PCPR Henryk Hildebrand. 

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

682198. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji i zapoznaniu się z sprawozdaniem: 

1) polecił przygotowanie informacji nt. ilości matek zakwaterowanych w domu dla matek       

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” położonym w Raciborzu                         

przy ul. Sempołowskiej 5, prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka 
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„Tęcza”, z podziałem na poszczególne miesiące 2021 r. wraz ze wskazaniem powiatu,         

z którego pochodzą (termin przygotowania informacji – 1 czerwca 2022 r.),  

2) polecił Dyrektorowi PCPR w Raciborzu przygotowanie szczegółowej informacji           

oraz przedstawienie Staroście Raciborskiemu dokumentów do wglądu  

nt. wydatkowania środków PFRON w 2021 r. przeznaczonych na realizację programu 

„Aktywny Samorząd” w obszarach (tabela nr 27 Sprawozdania z działalności PCPR  

w 2021 r.): 

a) moduł I A-2, A-3 prawo jazdy, 

    b) moduł I C-1 zakup wózka o napędzie elektrycznym, 

    c) moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

Jednocześnie w toku dyskusji nad sprawozdaniem Zarząd zauważył, iż ze względu               

na obszerność materiałów przygotowywanych na sesję Rady Powiatu, powinny one być 

przekazywane do zaopiniowania przez Zarząd najpóźniej na 2 posiedzenia Zarządu przed 

terminem wysłania ich do radnych oraz, że na danym posiedzeniu Zarządu obecny powinien 

być kierownik referatu/ jednostki, który dany materiał przekazał, w celu jego omówienia. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem „Sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 maja 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

 

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego i poprosił o przedstawienie 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym jest mowa w pkt. 3 porządku 

posiedzenia. 
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu   

na nieruchomości położonej w Rudach, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

682954. 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  

na nieruchomości położonej w Rudach, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego        

oraz jego przekazania na sesję w dniu 31 maja 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Rudach, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 31 maja 2022 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)                        

wraz z autopoprawkami.  

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

682980. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz z autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz z autopoprawkami.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

682983. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

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 2022 wraz z autopoprawkami. 

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

682985. 

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 2022 wraz z autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2022 

wraz z autopoprawkami.  

Po zmianach, uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce                 

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. 

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

683005. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o których mowa w art. 37 

ustawy o finansach publicznych 

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

682996. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. umieszczenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej informacji, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu dot. nieterminowego przekazania 

Zarządzenia nr 15/2022. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 682558. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami.  

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

683209. 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032               
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wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia oraz postanowił                            

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

  

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

683207. 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego                       

na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami                       

oraz jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego                      

na 2022 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia oraz postanowił        

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

kierunku działania Zarządu Powiatu Raciborskiego poprzez określenie zasad współpracy 

Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą                 

w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”. 

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

682435. 

 

Zarząd Powiatu podkreślił, iż widzi potrzebę rozbudowy infrastruktury drogowej, a budowa 

północno-zachodniej obwodnicy Raciborza jest kluczowa dla odciążenia ruchu w centrum 

miasta a w szerszej perspektywie dla rozwoju powiatu raciborskiego oraz firmy Eko-Okna. 

 

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

Raciborskiego w sprawie ustanowienia kierunku działania Zarządu Powiatu Raciborskiego 

poprzez określenie zasad współpracy Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim     

oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia 

obwodnica Raciborza” oraz jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustanowienia kierunku działania Zarządu Powiatu Raciborskiego 

poprzez określenie zasad współpracy Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim    

oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia 

obwodnica Raciborza” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

683720. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok.  

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

683740. 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 19 maja 2022 r. 

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

682477. 

 

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

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej    

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 19 maja 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej    

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 19 maja 2022 r. i zobowiązał  

do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu     

Sp. z o. o. i związanej z tym zmiany umowy spółki  

- głosować ,,za”, 

2) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody  

na wykup (zakup) dwóch autobusów objętych umowami leasingu nr 73669  

oraz nr 63229 o wartości przekraczającej 50.000 euro  

- głosować ,,za ”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta poinformował zebranych o piśmie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych            

w Raciborzu z dnia 12 maja 2022 r. dot. zwrotu dotacji w ramach projektu „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu, 

etap II”. 
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 683054. 

 

W toku dyskusji zwrócono uwagę, iż jest to już kolejna placówka, która musi zwrócić dotację 

w ramach projektu.  

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju 

oraz Kierownikowi Referatu Edukacji przygotowanie karty informacyjnej z kompleksową 

informacją i propozycją rozstrzygnięcia na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem 

informacji Dyrektora ZSE w Raciborzu, z jakich kosztów pośrednich w projekcie zamierza 

zrezygnować. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji: 

 

1) przygotowanie informacji wraz z przedstawieniem dokumentów w sprawie, na jakim 

etapie jest postępowanie wyjaśniające w sprawach: 

a) zwrotu dotacji w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”  w Zespole Szkół 

Specjalnych, 

b) zwrotu dotacji w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu, etap II”  w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,  

c) zwrotu dotacji z projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,   

etap II”, 

2) przygotowanie informacji nt. dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów 

powiatowych placówek oświatowych za lata 2021 – 2022. 

 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w materiałach dodatkowych przekazana została wersja 

robocza „Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021”.  

 

Następnie Sekretarz Powiatu omówiła przygotowaną zgodnie z planem pracy Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022 informację          
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o działalności Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach: 

2021-2022. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 683309. 

 

W toku dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego zgłosił drobne uwagi redakcyjne                   

do przedstawionej informacji. 

Po zmianach, informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

684022. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o działalności Wydziału 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach: 2021-2022 i postanowił       

o jej przekazaniu na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 maja 2022 r. 

 

 

O godz. 15.40 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Beata Roesler 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

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

2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 19 maja 2022 r. 

 


