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OR.II.0022.1.22.2015 

PROTOKÓŁ  NR 24/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 maja 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 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 maja 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

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

27 maja 2015 roku o godz. 09.00.  

 

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 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 maja  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po wniesieniu uzupełnienia 

zapisów na str. 6, 7 oraz ich sprostowania na str. 16.  
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Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok. 

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

215648. 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała, że zgodnie  

z brzmieniem art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi 

stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. 

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby 

obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. Następnie przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, 

wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Skarbnik Powiatu na posiedzeniach Komisji Rady udzieliła  

szczegółowych wyjaśnień w przypadku pytań radnych co do poszczególnych kwot ujętych  

w załącznikach do uchwały. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy 

Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” umowy najmu na czas nieoznaczony. 

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

215099. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu wystąpił z wnioskiem do Zarządu 

o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony pomieszczenia  
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o powierzchni 34,80 m², znajdującego się na parterze budynku 1.1., posadowionego  

na nieruchomości - działce nr 685/170 k.m. 3, obręb Ostróg, o pow. 1.3816 ha. 

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy 

Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu. Umowa najmu zostanie zawarta  

z Panią Ireną Gnot, prowadzącą działalność pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy Irena 

Gnot, z siedzibą w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 10.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Dom Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” umowy najmu na czas nieoznaczony. 

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

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

215906. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

215192. 

Wicestarosta przekazał, że Pani Kornelia Lach, Dyrektor Zespołu Szkół w Krzanowicach 

zwróciła się z prośbą do Starosty Raciborskiego o zwiększenie dofinansowania Powiatu 

Raciborskiego na organizację X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  

im. J. von Eichendorffa. Ww. Konkurs został wpisany do kalendarza imprez kulturalnych  

do realizacji w 2015 r. oraz została zabezpieczona kwota 800,00 zł (brutto) na jego 

organizację. W związku z jubileuszowym charakterem Konkursu, Wicestarosta 

zaproponował, aby zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w kwocie 300,00 zł  

na pokrycie części kosztów związanych z zakupem nagród dla laureatów X edycji 
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Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. J. von Eichendorffa. Łączna kwota 

dofinansowania przedsięwzięcia przez Powiat Raciborski będzie wynosić 1 100,00 zł. 

Ponadto Wicestarosta poinformował, że Pan Wiktor Baszczok – Prezes Chóru im. Juliusza 

Rogera, Pani Krystyna Lubos – Dyrygent Chóru im. Juliusza Rogera oraz Ks. Jan Rosiek  

– Dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach, zwrócili się  

z prośbą do Starosty Raciborskiego o wpisanie do kalendarza imprez kulturalnych na 2015 r. 

obchodów 150-tej rocznicy śmierci Juliusza Rogera oraz 70-tej rocznicy powstania Chóru  

im. Juliusza Rogera w Rudach. Wyżej wymienione przedsięwzięcie nie zostało ujęte  

w kalendarzu imprez kulturalnych do realizacji w 2015 r. z uwagi na brak pisemnej prośby 

organizatora o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia w 2015 r.  

Uwzględniając jubileuszowy charakter przedsięwzięcia rozpoczynającego obchody Roku 

Juliusza Rogera w Gminie Kuźnia Raciborska, Wicestarosta zaproponował, aby zabezpieczyć 

na ten cel środki finansowe w wysokości 800,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmian w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako 

zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury: 

1) zaakceptował propozycję Pani Kornelii Lach – Dyrektora Zespołu Szkół w Krzanowicach 

dotyczącą zwiększenia dofinansowania Powiatu Raciborskiego przeznaczonego  

na organizację X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. J. von Eichendorffa  

do kwoty 1 100,00 zł,  

2) zaakceptował propozycję Pana Wiktora Baszczoka – Prezesa Chóru im. Juliusza Rogera, 

Pani Krystyny Lubos – Dyrygenta Chóru im. Juliusza Rogera oraz Ks. Jana Rośka  

– Dyrektora Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach  

oraz wpisał do kalendarza imprez kulturalnych na 2015 r. obchody 150-tej rocznicy 

śmierci Juliusza Rogera oraz 70-tej rocznicy powstania Chóru im. Juliusza Rogera  

w Rudach.  

Jednocześnie Zarząd zabezpieczył na ww. przedsięwzięcie środki finansowe w kwocie 

800,00 zł.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego  

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

215336. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że od 1 stycznia 2017 r. na mocy obowiązującej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

powiat raciborski czekają do zrealizowania nowe zadania jako organizatora publicznego 

transportu zbiorowego dotyczące:  

 planowania rozwoju transportu, 

 organizowania publicznego transportu zbiorowego, 

 zarządzania publicznym transportem zbiorowym.   

 

Referujący przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę  

Nr XXXVII/358/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego, który zawiera  

14 linii komunikacyjnych będących liniami użyteczności publicznej.  

Do końca 2015 r. powiat jako organizator publicznego transportu zbiorowego ma obowiązek 

ogłoszenia (co najmniej na rok przed podpisaniem umowy z operatorem) i opublikowania  

na stronie BIP i w siedzibie organizatora ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z następujących trybów: 

1) ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

2) ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

3) bezpośredniego zawarcia umowy.  

Powiat w roku 2011 i 2015 zwrócił się o opinie prawne czy PKS Racibórz jako spółka  

z organiczną odpowiedzialnością z udziałami: 95% Powiatu Raciborskiego i 5% Powiatu 

Wodzisławskiego spełnia wymogi rozporządzenia WE 1370/2007 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług w zakresie kolejowego i drogowego 

transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady EWG nr 1191/69 i (EWG)  

nr 1107/70 w kwestii podmiotu wewnętrznego.  

Opinie te wskazują jednoznacznie, że PKS w Raciborzu Sp. z  o. o. może być podmiotem 

wewnętrznym w rozumieniu ww. rozporządzenia oraz ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym.  

Bezpośrednio umowę można zawrzeć w przypadkach gdy: 

 średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro  

lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia 

tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie, 
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 świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane 

przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007, powołany  

do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

 wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

lub bezpośrednio ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych  

i niezależnych od operatora o ile nie można zachować terminów określonych dla innych 

trybów zawarcia umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Umowa 

taka może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może zostać 

przedłużona o kolejny rok.  

 

Brak wyboru operatora transportu zbiorowego skutkuje tym, że z dniem 1 stycznia 2017 r. 

dzieci i młodzież szkolna nie będą uprawnione do ulgowych biletów (wynikających  

z ustawy), gdyż dotychczasowi przewoźnicy nie otrzymają ich refundacji.   

Aby zdążyć z wyborem operatora w ww. terminach, należy do końca 2015 r. zaplanować  

i oszacować potrzeby transportowe dla powiatu raciborskiego. Ponadto: 

 organizator wybiera odpowiedni tryb wyboru operatora,  

 organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora w wybranym trybie  

i ogłasza  w Dzienniku Urzędowym UE zamiar zawarcia umowy z operatorem zgodnie  

z wymogami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na co najmniej rok przed 

przystąpieniem do organizacji postępowania o udzielenie zamówienia, 

 organizator dokonuje wyłonienia operatora w wybranym trybie i zawiera z nim umowę. 

 

W załączniku do karty informacyjnej wymienione zostały zadania organizatora publicznego 

transportu zbiorowego.  

Jak podkreślił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawiona 

karta ma charakter informacyjny, w czerwcu br. zostanie zorganizowane szkolenie dla wójtów 

i burmistrzów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz radnych Powiatu Raciborskiego poświęcone 

organizacji publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Następnie, Wydział Komunikacji i Transportu przygotowywać będzie sukcesywnie karty 

informacyjne w powyższej sprawie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu dotyczącą organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 

raciborskiego, oczekując na sukcesywne przedstawianie propozycji rozwiązań mających  
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na celu realizację nowego zadania powiatu.  

Ponadto Zarząd zwrócił uwagę na błędy redakcyjne, które pojawiły się w ww. karcie 

informacyjnej oraz w załączniku.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta, udając się na 18. Igrzyska Sportowe Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnej Sport ku Radości, które zorganizowano na stadionie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ul. Wyszyńskiego.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z pismem 

Zakładowej Rady Kierowców Związku Zawodowego Kierowców w Polsce przy PKS  

w Raciborzu Sp. z o. o. z dnia 7 maja 2015 roku, w którym poruszono kwestię organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego w związku ze zmianami 

wprowadzonymi w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 214465. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Zakładowej Rady Kierowców 

Związku Zawodowego Kierowców w Polsce przy PKS w Raciborzu Sp. z o. o. z dnia 7 maja 

2015 roku polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej udzielić odpowiedzi  

na przedmiotowe pismo.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Uchwałą Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r. przyjęto zasady nadzoru właścicielskiego  

nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego (zwane dalej „zasadami”). Na dzień 

dzisiejszy zasady obowiązują głównie w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. W przyjętych zasadach określono, że Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego przedkładana jest kwartalna informacja sporządzana przez spółkę, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Uchwały.  

W dniu 28 kwietnia 2015 roku do tut. Starostwa wpłynęła kwartalna informacja o spółce 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. według stanu na dzień 

31 marca 2015 r. Po jej analizie, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek wspólnie z Inspektorem w Biurze Obsługi Prawnej proponują,  

aby spółka uzupełniła kwartalną informację o kwotę przychodów uzyskanych z tytułu 

przewozów pasażerskich na terenie powiatu raciborskiego. W związku z powyższym  

na dzisiejsze posiedzenie przygotowano projekt pisma w powyższej sprawie.  
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Nawiązując do otrzymanej kwartalnej informacji o spółce Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. według stanu na dzień 31 marca 2015 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby spółka ujęła w poz. 2 „Dane ekonomiczne”,  

w części dotyczącej przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

działalności podstawowej – przewozy pasażerskie kwotę przychodów uzyskanych z tytułu 

przewozów pasażerskich na terenie powiatu raciborskiego. O powyższym Inspektor w Biurze 

Obsługi Prawnej poinformuje Zarząd spółki.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w maju 2015 r. Jednocześnie poinformował,  

że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy Zagranicą. Powyższe posiedzenie odbędzie się 27 maja 2015 r., a nie jak 

wcześniej planowano 26 maja 2015 r. Godzina i tematyka posiedzenia pozostają bez zmian.  

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 215441  

i 215905. 

 

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 19 maja 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 maja 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Dom Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” umowy najmu na czas nieoznaczony. 


