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OR.II.0022.1.51.2015 

PROTOKÓŁ  NR 53/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 listopada 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 51/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 2015 r. i Protokołu Nr 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 listopada 2015 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

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. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że począwszy od 24 listopada br. 

posiedzenia zwyczajowo rozpoczynać się będą o godz. 08.00. 

 

Mając na uwadze powyższe, Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się  

w tut. Starostwie 24 listopada br. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 51/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada  

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

Protokół Nr 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 listopada  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu zapisów  

w pkt 2 dotyczących przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich 

(str. 4), poprawieniu drobnego błędu literowego w przywołanym skrócie Przedsiębiorstwa 

Rolno – Przemysłowego „Agromax” Sp. z o.o. w Raciborzu, który poprawnie brzmi: P.R.-P. 

„Agromax” oraz drobnych błędów redakcyjnych na str. 6 i 7.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

240513. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała dodatkowe pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

w sprawie dokonania zmian w budżecie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zwiększył w Rozdziale 80110 o kwotę 34 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki,  

2) dokonał przesunięć w Rozdziale 80120 w kwocie 52 700,00 zł w planie wydatków Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia  

i składki, 

3) zwiększył w Rozdziale 80132 o kwotę 18 200,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem  na wynagrodzenia i składki.  

 

Po zmianie, 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. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

240471. 

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 2015. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zm. 

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

240389. 

Starosta przypomniał, że dnia 5 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę  

dotyczącą udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której między innymi 

zapisano, iż spłata pożyczki nastąpi do dnia 22 grudnia 2015 r., w 6 miesięcznych ratach 

począwszy od 31 lipca br. 

Po spłaceniu dwóch rat w miesiącu lipcu i sierpniu br., Dyrektor Szpitala wystąpił  

z wnioskiem o umożliwienie spłaty pozostałych czterech rat w jednym terminie  

w dniu 31 grudnia 2015 r. 

Dnia 15 września 2015 r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 42/178/2015 w sprawie  

zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której 

wyraził zgodę na spłatę pozostałej części pożyczki w kwocie 1 400 000,00 zł w terminie  

do dnia 15 grudnia 2015 r. 

Dnia 6 listopada br. Dyrektor lecznicy zwrócił się prośbą o umożliwienie spłaty pozostałej 

części pożyczki w dniu 28 grudnia 2015 r., argumentując tym, iż Narodowy Fundusz Zdrowia 

zapłatę za wykonane przez Szpital świadczenia zdrowotne przelewa na konto jednostki około 

25 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
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Skarbnik Powiatu przekazała, że po otrzymaniu ww. pisma ustaliła z główną księgową 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu, że spłata pozostałej części pożyczki nastąpi w dwóch 

terminach, tj.:  

1) 700 000,00 zł – do dnia 15.12.2015 r.; 

2) 700 000,00 zł – do dnia 28.12.2015 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zm. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu”. 

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

240620. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi Priorytetowej IX 

„Włączenie społeczne”, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.5 „Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu” pozwoli realizatorom projektu w latach 2016 - 2017 zaktywizować 

30 osób bezrobotnych, w tym 20 osób z II profilem pomocy (przewidzianym dla osób 

wymagających wsparcia). Osoby te otrzymają wsparcie o charakterze społecznym, natomiast 

dodatkowe 10 osób z ustalonym III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy) 

zostanie skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, a równolegle 

uczestniczyć będzie w działaniach z zakresu integracji społecznej, mających na celu 

ukształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji 

i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu oraz firmą doradczo - szkoleniową NADAM  

Nela Grzegorczyk Dłuciak w Krakowie. Liderem projektu będzie Stowarzyszenie 

PERSONA. 
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W ramach projektu zostanie wniesiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

wymagany wkład własny, w postaci środków Funduszu Pracy na lata 2016 i 2017, 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Katowicach, zaakceptowanym przez radcę prawnego tut. Starostwa, pełnomocnictwo  

do podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem projektu 

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”, udzielane jest tylko kierownikowi jednostki 

organizacyjnej, a nie jego zastępcy.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

240451. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informację o zmianie planu finansowego dokonanego przez p.o. Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu.  

  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

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

PKS sp. z o.o. z 8 października 2015 r., oraz kwartalną informacją o spółce  

za III kwartał  2015 r. oraz analizy dokumentów finansowych przedstawionych przez spółkę. 

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

239851.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z kwartalną informacją o Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o.o. – zwanej dalej Spółką – według stanu na dzień: 30 wrzesień 2015 r. Strata netto  

w III kwartale 2015 r. wyniosła 49 038,14 zł. Jak przekazał referujący strata netto  

w III kwartale każdego roku występuje z powodu tego, że przez okres wakacyjny Spółka  

nie sprzedaje biletów szkolnych, co jest głównym przychodem. Zgodnie z informacjami 

uzyskanymi od Prezesa Spółki na dzień dzisiejszy strata netto została zniwelowana. 

Ponadto Prezes Spółki poinformował, że Spółka wykupiła dwa autobusy przed upływem 

terminu leasingu w sierpniu br. oraz dwa kolejne w październiku br. W rezultacie Spółka  

nie leasinguje aktualnie żadnych autobusów.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę na fakt,  

iż Spółka posiada 64 autobusy, z czego 1 dzierżawi od Gminy Lyski. Codziennie rano 

potrzebne są 62 autobusy. Tymczasem najstarsze autobusy z 1987 r. trzeba przekazać  

na złom. Wobec powyższego Spółka musi przygotować się do nabycia 5 autobusów, 

najprawdopodobniej używanych, z początkiem roku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z:  

1) protokołem nr 19/08.10/2015 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu odbytego w dniu 8 października 2015 r. w siedzibie Spółki,  

2) kwartalną informacją o Spółce według stanu na dzień: 30 wrzesień 2015 r., 

3) analizą danych finansowych PKS za III kwartał 2015 r. w porównaniu do danych 

finansowych za III kwartał roku poprzedniego przygotowaną przez Wydział Finansowy 

tut. Starostwa. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd przyjął kwartalną informację o Spółce według stanu  

na dzień: 30 wrzesień 2015 r. oraz postanowił o bieżącym monitowaniu wyników i analizie 

danych finansowych Spółki.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2015 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 240396. 

 

Nawiązując do pytań radnych związanych z przekazanym na sesję projektem uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego,  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił informację  

nt. rodzajów i ilości pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w 2014 roku  

oraz do dnia 17 listopada 2015 roku.  

Jeśli chodzi o rowery oraz motocykle to w 2014 r. nie miały miejsca przypadki usunięcia ich 

z drogi, z kolei do dnia 17 listopada 2015 r. usunięto po 2 pojazdy tego typu. W 2014 r. 

usunięto 6 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, gdzie w 2015 r.  

aż 27 sztuk. Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony a także 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton nie usuwano z drogi 

zarówno w 2014 roku, jak i w 2015 roku.  

Jeśli chodzi o pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton to w 2014 r. usunięto 

ich 13, a do dnia 17 listopada br. 11 sztuk. Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 

nie usuwano w 2014 r., a do dnia 17 listopada br. miał miejsce jeden taki przypadek.  

 

Wicestarosta przypomniał, że na sesję w dniu 24 listopada br. skierowano projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody 

Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. Projekt ten był omawiany  

na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 16 listopada 2015 r.  

Na posiedzeniu poinformowano, że stosowną uchwałą organu wykonawczego zostanie 

ustanowiona i przyznawana doroczna Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu. W związku 

z powyższym radni wnieśli, aby ww. uchwała została przekazana im do wiadomości.  

Wicestarosta zaproponował, aby po podjęciu przekazać radnym uchwałę w sprawie 

ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

 

Po dyskusji, Członkowie Zarządu polecili Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

dokonać sprawdzenia kotłowni jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego pod kątem 

możliwości podłączenia ich do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek.  

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, iż na posiedzeniu w dniu 12 listopada br. omawiano pismo 
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Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

nr CKZIU2.3124.23.15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia planu 

finansowego w rozdziale 80150 o kwotę 48 000,00 zł oraz zwiększenia o ww. kwotę  

na paragrafach płacowych planu finansowego w rozdziale 80130.  

Zgodnie z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu propozycją, Zarząd podjął decyzję  

o zmniejszeniu planu finansowego o kwotę 48 000,00 zł Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i przekazaniu jej Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. jednostki.  

 

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 17 listopada 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 listopada 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zm. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 


