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OR.II.0022.1.19.2015 

PROTOKÓŁ  NR 21/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 kwietnia 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 kwietnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

5 maja 2015 roku o godz. 09.00. 

 

Wicestarosta zwrócił się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku posiedzenia o dwa 

dodatkowe projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego, tj.: 

1) w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

2) w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu w trybie 

pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że ww. projekty uchwał zostały dostarczone zebranym  

w dniu dzisiejszym. 

Starosta zdecydował, że ww. projekty uchwał zostaną wprowadzone do porządku posiedzenia 

jako pkt 6 i 7. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. 1 

Protokół Nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 kwietnia  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po wprowadzeniu drobnych 

poprawek redakcyjnych na str. 3 – 4 i 9.  

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

212753. 

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 2015 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów 

inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

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

212553. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w dniu 11 grudnia 2014 r. zakończono realizację zadań w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 operacja "Scalanie gruntów rolnych na terenie 

obrębów: Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie".  Zgodnie z przepisem art. 17  

ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, grunty wydzielone na cele miejscowej 

użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy. W związku  

z powyższym nakłady inwestycyjne poniesione na nieruchomościach będących własnością 

Gminy Pietrowice Wielkie o wartości 5 962 728,79 zł należy przekazać na jej rzecz. 

Postępowanie scaleniowe, postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie poscaleniowe 

przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane 

ze środków budżetu państwa, zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie 

gruntów. Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podkreślił,  
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że w wykonanie zadania zaangażowani byli przede wszystkim pracownicy Wydziałów: 

Geodezji i Finansowego oraz Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. W związku z powyższym referujący złożył wniosek, aby informacja  

nt. realizacji powyższego zadania została przedstawiona na jednej z najbliższych sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów 

inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2014 rok. 

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

212484. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej gminy, powiaty oraz samorządy wojewódzkie przygotowują ocenę zasobów 

pomocy społecznej na swoim terenie. W myśl art. 16a ust. 4 cytowanej ustawy zarząd 

powiatu, co roku do dnia 30 kwietnia, przedkłada radzie powiatu ocenę zasobów pomocy 

społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim została opracowana  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na bazie Statystycznej Aplikacji 

Centralnej przygotowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie  

we współpracy i na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu przy Cecylii 10. 

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

212777. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w latach 2013 

– 2014 podejmowano próby zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10. 

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Aktualnie z uwagi na upływ czasu, zlecono 

ponowne oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie ze sporządzonym 

operatem szacunkowym z dnia 10 kwietnia 2015 r. wartość rynkowa nieruchomości wynosi 

605 000,00 zł. W związku z powyższym referujący zaproponował, aby podać do publicznej 

wiadomości, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciborzu przy ul. Cecylii 10.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy Cecylii 10. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z dodatkowym projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

przedstawiając uzasadnienie co do wysokości zaproponowanych dodatków motywacyjnych.  

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

211651. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym  

w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

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

213138. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu 

Raciborskiego do projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX 
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Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Przystąpienie do projektu i ewentualne pozyskanie środków finansowych pozwoli 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz miejskim i gminnym ośrodkom 

pomocy społecznej na podjęcie działań zmierzających do wzrostu zdolności do zatrudnienia 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie 

powiatu raciborskiego. Ponadto Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd upoważnił Starostę 

Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego do podpisania deklaracji przystąpienia do projektu, 

której wzór stanowi załącznik do omawianej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie 

społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

212613. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego.   

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

212517. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że raz na kwartał oraz raz do roku Wydział Finansowy 

przedkłada raporty ze sprawozdań z zakresu dochodów i wydatków składanych  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

przedłożyły sprawozdania z zakresu dochodów i wydatków za I kwartał 2015 r. 

Sprawozdanie korygował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, a korekta 

dotyczyła sprawozdania Rb-27S, gdzie nie ujęto kwot należności w kolumnie należności 

pozostałe do zapłaty w tym zaległości netto. Skarbnik Powiatu przekazała, że główna 

księgowa ww. jednostki została pouczona ustnie o konieczności dokładania większej 

staranności przy sporządzaniu sprawozdań. W związku z powyższym referująca 

zaproponowała, aby Zarząd przyjął powyższą informację.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację z przedkładanych sprawozdań  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków  

za I kwartał 2015 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 marca 2015 r. w siedzibie spółki  

oraz analizy dokumentów finansowych przedstawionych przez spółkę w tym Planu 

Rzeczowo-Finansowego na 2015 rok. 

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

212560. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w dniu 18 marca 2015 r. odbyło się w siedzibie spółki posiedzenie Rady Nadzorczej PKS 

sp. z o.o., którego przedmiotem było: 

- analiza informacji Zarządu spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki,  

- opiniowanie Planu Rzeczowo – Finansowego Spółki na rok obrotowy 2015,  

- sprawy bieżące spółki.  

 

Ponadto na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała 

Plan Rzeczowo – Finansowy spółki na rok obrotowy 2015 sporządzony przez Zarząd spółki.  

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 6 umowy spółki, uchwałą Zarządu spółki wymaga się przyjęcie 

rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich. Zgodnie 

z § 17 umowy spółki opracowanie przedmiotowych planów i przekładanie ich Radzie 

Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu spółki.   
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr XLIX/474/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2010 r. zatwierdzono 

Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o.  

na lata 2010 – 2015.  

Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 18 marca 2015 r. zapoznała się również    

z pismem Starosty Raciborskiego z 16 marca 2015 r. w sprawie skargi Wójta Gminy Nędza 

oraz Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej na działalność Zarządu spółki. Zgodnie  

z informacją uzyskaną od członka Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej - Golik Rada 

zajmie stanowisko w sprawie przedmiotowej skargi najpóźniej w dniu posiedzenia Rady 

Nadzorczej wyznaczonym na dzień 23 kwietnia 2015 r.  

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych bezpośredni nadzór  

nad działalnością spółek z udziałem samorządów sprawują rady nadzorcze. 

Referujący podkreślił, iż w związku z zaistniałą potrzebą zweryfikowania i przeanalizowania 

wdrożonych w 2013 r. zasad nadzoru właścicielskiego pod względem ich przydatności  

do właściwej kontroli działalności spółki PKS sp. z o.o. odbyły się w dniu 14 i 23 kwietnia 

2015 r. spotkania, w których wzięły udział osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru  

nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. Konsekwencją 

ww. spotkań są propozycje rozwiązań, o których mowa w przedmiotowej karcie 

informacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 marca 2015 r. w siedzibie spółki  

oraz zanalizował dokumenty finansowe przedstawione przez spółkę w tym Plan Rzeczowo-

Finansowy na 2015 rok. Ponadto Zarząd polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej: 

1) przygotować nowy projekt zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 

Powiatu Raciborskiego z uwzględnieniem uwag i wniosków zgłoszonych na spotkaniach  

w dniu 14 i 23 kwietnia br.; 

2) organizować cykliczne spotkania celem omówienia sytuacji spółki PKS sp. z o.o.  

i przedstawiania wniosków na Zarządzie Powiatu Raciborskiego;  

3) przekazywać do wieloosobowego stanowiska ds. transportu drogowego tut. Starostwa 

dokumenty przedkładane wspólnikowi przez spółkę PKS sp. z o.o. celem zapoznania się  

i wnoszenia ewentualnych uwag; 

4) zorganizować spotkania z Radą Nadzorczą spółki celem omówienia zasad współpracy  

ze wspólnikami spółki,  
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5) zwrócić się do Rady Nadzorczej spółki o uchwalenie regulaminu szczegółowo 

określającego tryb działania Rady Nadzorczej; 

6) zwrócić się do Rady Nadzorczej spółki o zbadanie czy Zarząd spółki wywiązuje się  

z obowiązku wynikającego z umowy spółki tj. czy opracowuje strategiczne plany 

wieloletnie dla spółki, a jeśli nie to dlaczego; 

7) zwrócić się do Zarządu spółki o sporządzenie pisemnego sprawozdania z realizacji Planu 

Rzeczowo-Finansowego na rok 2014 i o sporządzanie takich sprawozdań w kolejnych 

latach; 

8) zwrócić się do Zarządu spółki o sporządzenie pisemnego sprawozdania z wykonania Planu 

działalności na lata 2010 – 2015 i Prognozy finansowej na lata 2010 – 2015 zawartych  

w drugiej części 5 – letniego Planu rozwoju PKS sp. z o.o. zatwierdzonego ww. uchwałą 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

Szczegóły organizacyjne oraz terminy i zakres realizacji poszczególnych rozwiązań 

dotyczących nadzoru właścicielskiego, o których mowa wyżej Inspektor w Biurze Obsługi 

Prawnej ustalać będzie z Członkiem Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzejem 

Chroboczkiem.  

 

Nawiązując do ww. karty informacyjnej Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek poinformował, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w szkoleniu  

nt. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego  

– przepisy, praktyka i orzecznictwo. Zwrócił uwagę, że ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym weszła w życie częściowo 1 marca 2011 roku. Do momentu wejścia w życie 

pozostałych zmian (1 stycznia 2017 roku) samorządy powinny przygotować plany 

transportowe, przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyboru operatora 

publicznego transportu zbiorowego. Na szkoleniu omówiono m.in. kwestie związane  

z planowaniem publicznego transportu zbiorowego, organizowaniem przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej, zasadami finansowania przewozów użyteczności 

publicznej, z uwzględnieniem elementów rekompensaty. Na szkoleniu podkreślono, że jeśli 

warunki określone w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym nie zostaną spełnione 

mieszkańcy danego obszaru stracą możliwość korzystania z ulg ustawowych.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta zdecydował, że na Konwencie Starosty, Prezydenta, 

Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego zostaną przedstawione najważniejsze 

aspekty związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  
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Skarbnik Powiatu przekazała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  

w dniu 17 kwietnia 2015 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.  

 

Skarbnik Powiatu nawiązała do informacji przekazanej na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 

2015 r. dotyczącej wszczęcia postępowania nadzorczego przez Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach wobec: 

1) Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025,  

2) Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu,  

3) Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

Uchwały te były badane na posiedzeniu Kolegium RIO w Katowicach w dniu 23 kwietnia 

2015 r. W dniu 29 kwietnia 2015 r. do tut. Starostwa wpłynęła Uchwała V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

spłaty przez Powiat Raciborski kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000 zł na spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.  

Jak przekazała Skarbnik Powiatu Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała 

pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Powiat Raciborski kredytu długoterminowego  

w kwocie 5.100.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że do Wojewody Śląskiego wpłynęła skarga Pana Piotra 

Dominiaka z 15 kwietnia 2015 r. na Radę Powiatu Raciborskiego dotycząca rozpatrzenia 

skargi na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego  

IV kadencji (uchwałą nr VI/54/2015 z dnia 23 marca 2015 r.). W związku z powyższym 

Wojewoda zwrócił się do Rady z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów 

podniesionych w skardze oraz przesłanie wymaganych dokumentów.  

 

Nawiązując do informacji przekazanej przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka Sekretarz Powiatu przypomniała, że Wójt Gminy Nędza i Burmistrz 

Kuźni Raciborskiej złożyli skargę na działanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
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w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. Skargę badała Rada 

Nadzorcza Spółki. W dniu 27 kwietnia 2015 roku do tut. Starostwa wpłynęła odpowiedź  

w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Zarząd Spółki złożył wyjaśnienia Radzie 

Nadzorczej dotyczące obsługi pasażerów na trasie Racibórz – Nędza – Kuźnia Raciborska 

oraz Racibórz – Turza – Kuźnia Raciborska. Odbyły się również spotkania Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu Spółki z Burmistrzem i Sekretarzem Miasta w Urzędzie 

Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz Wójtem w siedzibie Gminy Nędza. W trakcie spotkań 

przedstawiono przedstawicielom Gminy Kuźnia Raciborska oraz Gminy Nędza ekonomiczne 

aspekty funkcjonowania przewoźnika na ww. trasach. Odnośnie zarzutu niezapowiedzianych 

podwyżek cen biletów Rada Nadzorcza ustaliła, iż stosownie do przepisu art. 46 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym cennik opłat lub taryfa 

są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w każdym środku transportu 

wykonującym przewozy w transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat  

lub taryfy, przy czym cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 

powinien  także zawierać ceny biletów ulgowych, Spółka wywiązuje się z nałożonych 

obowiązków ustawowych. Tym niemniej, na ww. spotkaniach Prezes Spółki zadeklarował,  

że ewentualne zmiany cenników będą przekazywane również do wiadomości organów Gmin: 

Nędza i Kuźnia Raciborska. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraził nadzieję, że reakcja 

organów Spółki, w tym spotkania i rozmowy z przedstawicielami Gmin składającymi skargę 

na kształtowanie cen biletów przez Spółkę wyjaśniły zasady, jakimi Spółka powinna się 

kierować przy realizacji przewozów, a nadto przybliżyły i poprawią współpracę  

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o. o.  

 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Sekretarz Powiatu przypomniała, że Członkowie 

Zarządu mieli przeanalizować zapisy Uchwały Nr 181/916/2014 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej, w szczególności rozważyć zasadność kryteriów,  

które Zarząd bierze pod uwagę, przyznając nagrodę roczną.  

Członkowie Zarządu ustalili, że do powyższego tematu powrócą na jednym z kolejnych 

posiedzeń. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował 

kartę informacyjną dotyczącą rachunku zysków i strat Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego IV kadencji 

określili, że każdorazowo rachunek zysków i strat Szpitala omawia na posiedzeniu Dyrektor 

jednostki. W związku z powyższym zapytała czy dotychczasowa praktyka zostaje utrzymana?  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu będzie każdorazowo omawiał dokumenty o szczególnym znaczeniu  

dla funkcjonowania jednostki, w tym rachunek zysków i strat. Starosta zdecydował,  

że Dyrektor zostanie zaproszony na kolejne posiedzenie, na godz. 09.00.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 kwietnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 kwietnia 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów 

inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2014 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej  

w Raciborzu przy Cecylii 10. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX 

Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 


