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OR.II.0022.1.27.2016 

PROTOKÓŁ  NR 87/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 czerwca 2016 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. Wręczenie Panu Arturowi Krawcowi aktu powierzenia stanowiska Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 86/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 czerwca 2016 r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender przebywa  

na urlopie wypoczynkowym, z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Brygida Abrahamczyk zgłosiła swoją nieobecność od 1 lipca 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ze względów organizacyjnych nie zdążyła przekazać  

na dzisiejsze posiedzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. Jednocześnie dodała, że zmiany w WPF-ie muszą zostać 

odzwierciedlone dodatkowo w projekcie uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o możliwość 

omówienia przedmiotowego projektu uchwały w trakcie posiedzenia. Szczegółowe 

informacje zostaną przedstawione w pkt 4 protokołu.  
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Po zmianie, 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 12 lipca  

2016 r. o godz. 08.00. Jednocześnie ustalono, że w okresie wakacyjnym posiedzenia odbywać 

się będą co 2 tygodnie.  

 

Ad. 1 

 

Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wręczyli powierzenie funkcji 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Arturowi Krawcowi 

(dotychczas p.o. Dyrektor), składając serdeczne gratulacje oraz życząc powodzenia  

w kierowaniu Ośrodkiem. Stanowisko to zostało powierzone na okres od 1 lipca 2016 r.  

do 30 czerwca 2021 r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu.  

P.o. Dyrektora Artur Krawiec podkreślił, że jego podstawowym celem będzie wychodzenie 

naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rozwojowym dzieci i młodzieży oraz mocne 

zaakcentowanie działalności Ośrodka w lokalnym środowisku m.in. poprzez organizowanie 

różnorodnych wydarzeń i współpracę z podmiotami oraz instytucjami działającymi  

na terenie powiatu raciborskiego. Przekazał, że w dniu dzisiejszym kierowana przez niego 

placówka zainaugurowała pierwsze z zajęć przygotowanych na tegoroczne wakacje. 

Jednocześnie poinformował, że w trakcie wakacji (do pierwszej połowy sierpnia)  

trwać będzie remont dużej sali gimnastycznej Ośrodka. Prace te obejmować będą: malowanie 

ścian, modernizację oświetlenia i odnowienie parkietów. Szacowany koszt remontu  

to ok. 37 000,00 zł.  

Na tym spotkanie z p.o. Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

Arturem Krawcem zakończono.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 86/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnych 

błędów redakcyjnych na str. 16 i 21. Ponadto na str. 16 wersy 24 – 28 otrzymały brzmienie: 
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„Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,  

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.”.  

 

Ad. 3  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne 

macierzyństwo”. 

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

272310. 

Wicestarosta przekazał, że ww. projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia przez Radę Programu 

Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

Zgodnie z regulacją art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednym z zadań własnych powiatu,  

w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jest opracowanie  

i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych  

i stanu zdrowia mieszkańców powiatu. Programy te dotyczą w szczególności ważnych zadań 

epidemiologicznych, istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej 

grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź 

ograniczenia oraz wdrażania przedsięwzięć profilaktycznych. 

Okres ciąży, porodu i połogu niesie ze sobą zagrożenia, które mogą niekorzystnie wpływać  

na zdrowie ciężarnej i jej dziecka, a w późniejszym okresie także na funkcjonowanie ich 

rodziny. Celem wyeliminowania niektórych z tych zagrożeń Powiat Raciborski umożliwia 

swoim mieszkankom, oczekującym narodzin dziecka, wykonanie bezpłatnych badań  

na oznaczenie antygenu TOXO+CMV w klasie IgM i IgG (toksoplazmozy i cytomegalii)  

w ramach Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020  

pn. „Po radosne macierzyństwo”. Wczesne wykrycie antygenów TOXO i CMV pozwoli 

podjąć leczenie ciężarnej oraz działania zapobiegające zainfekowaniu płodu,  

co w konsekwencji uchroni noworodka przed chorobami i bardzo prawdopodobną 

niepełnosprawnością. 
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Program Zdrowotny Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne 

macierzyństwo” będzie kontynuacją działań realizowanych przez Powiat Raciborski  

w latach 2013 - 2016, do których gminy naszego powiatu nie wniosły zastrzeżeń, Prezes 

Agencji Oceny Technologii Medycznych w dniu 10 czerwca 2013 r. zaopiniował pozytywnie, 

podejmując opinię nr 165/2013. 

Działając w oparciu o art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej wyznacza się Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, dla którego 

Powiat Raciborski jest organem prowadzącym, na realizatora badań na oznaczenie antygenu 

TOXO+CMV w klasie IgM i IgG, udzielając Szpitalowi w kolejnych latach dotacji z budżetu 

Powiatu na realizację Programu. 

Natomiast realizując zapisy art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy skierować 

projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do Gmin Powiatu Raciborskiego 

celem konsultacji oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych celem zaopiniowania. 

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 zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo”. Jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych skierować ww. projekt uchwały do Gmin Powiatu 

Raciborskiego celem konsultacji oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych celem 

zaopiniowania.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

272752. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu,  

wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 dodano ust. 1, który otrzymał brzmienie: 
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„§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

Uchwały.”;  

2) w § 1 ust. 2 otrzymał brzmienie:  

„§ 1. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały.”;  

3) w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 560 443,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.7.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S 

Szonowice-Modzurów” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,  

4) w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 560 443,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”. 

 

Po zmianie, 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 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Nawiązując do informacji przekazanej na wstępie posiedzenia, Skarbnik Powiatu omówiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

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

272924. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z ustaleniami z 30 kwietnia 2013 r. zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonywane są wyłącznie uchwałami Rady Powiatu 

Raciborskiego. Jednakże w dniu 24 czerwca 2016 r. otrzymano decyzję Wojewody Śląskiego 

Nr FBI.3111.56.7.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., w której poinformowano o zmniejszeniu 

planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S 
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Szonowice-Modzurów” o kwotę 560 443,00 zł. W związku z powyższym koniecznym jest 

zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów  

na realizację przedmiotowego zadania. Po uzgodnieniu z pracownikami RIO w Katowicach 

oraz mając na uwadze, że kolejna sesja odbędzie się pod koniec sierpnia 2016 r., 

przygotowano projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025.  

W projekcie tym na rok 2016 zmniejsza się dochody majątkowe o 560 443,00 zł, zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.56.7.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S 

Szonowice-Modzurów” oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 560 443,00 zł  

na ww. zadaniu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  

w Raciborzu. 

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

272418. 

Wicestarosta poinformował, że art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym stanowi, iż zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 lipca 2016 r. Artur Krawiec obejmie funkcję 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu koniecznym staje się podjęcie 

niniejszej uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, po wniesieniu  
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na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu w przypadku jego nieobecności. 

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

272427. 

Wicestarosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały wyznacza się Jolantę Jendrysek jako 

nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

Artura Krawca w przypadku jego nieobecności. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w przypadku 

jego nieobecności, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 7, który 

otrzymał brzmienie: „§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 lipca 2016 r.”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

272416. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały wskazano osoby, 

które w razie nieobecności dyrektora będą odpowiedzialne za wykonanie budżetu jednostki, 

w tym za składanie oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z bieżącą działalnością 

jednostki. Powyższe ustalono z dyrektorami jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 
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oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

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

272417. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że dyrektorzy jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu wskazali osoby, które w razie nieobecności dyrektora będą odpowiedzialne  

za wykonanie budżetu jednostki, w tym za dokonywanie przeniesień (w ramach rozdziału)  

w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2016. Mając na uwadze powyższe przygotowano 

stosowny projekt uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

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

272419. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że dyrektorzy jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu 

wskazali osoby, które w razie ich nieobecności będą odpowiedzialne za wykonanie budżetu 

jednostki, w tym za: 

1) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów wieloletnich określonych w § 4 ust. 1 Uchwały  

Nr XIV/132/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025, 
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2) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów wieloletnich określonych w § 1 ust. 1 Uchwały  

Nr XV/141/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016, których skutkiem będzie 

dokonanie wydatków bieżących do określonej kwoty. 

W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Nawiązując do uchwał, które zostały powyżej przedstawione przez Skarbnika Powiatu, 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w uzgodnieniu z: dyrektorem Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, dyrektorem Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek podczas nieobecności dyrektorów oraz płynnej 

okresowej realizacji ich kompetencji uzasadnionym jest upoważnienie wskazanych  

w projektach uchwał pracowników do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu 

raciborskiego. 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

272840. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas 

nieobecności dyrektora. 

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

272838. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu podczas nieobecności 

dyrektora. 

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

272835. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podczas 

nieobecności dyrektora. 

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

272837. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu podczas nieobecności 

dyrektora. 

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

272841. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy i rozliczenia darowizny w ramach akcji 

charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”. 

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

272739. 

Wicestarosta przekazał, że dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

zwrócił się z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do podpisania umowy w ramach realizacji 

zadania dofinansowanego ze środków akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”  

z Telewizją Polską S.A. Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych przy ul. J. P. Woronicza 17 

w Warszawie. 

Kwota darowizny została ujęta w Uchwale Nr XX/188/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok oraz w Uchwale Nr XX/189/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

Wobec powyższego zachodzi konieczność udzielenia upoważnienia, celem podpisania 

umowy, a następnie rozliczenia darowizny. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy i rozliczenia darowizny w ramach akcji charytatywnej „Reklama 

Dzieciom 2015”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Aktywni 30+”. 

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

271883. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 8 września 2015 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywni 30+”,  

w której upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem projektu pn. „Aktywni 30+”. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach poinformował PUP w Raciborzu, iż złożony  

w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 wniosek o dofinansowanie projektu  

pn. „Aktywni 30+” osiągnął „minimalny pułap punktowy kwalifikujący projekt  

do dofinansowania”. W ramach projektu Urząd otrzyma w 2016 r. dofinansowanie  

w wysokości 122 430,00 zł, w roku 2017 kwotę 364 113,00 zł. Środki finansowe w ramach 

projektu pn. „Aktywni 30+” pozwolą Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu 

zaktywizować co najmniej 80 osób, w wieku powyżej 30 roku życia. 

Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o staże i szkolenia zawodowe. W ramach projektu 

zostanie wniesiony przez PUP w Raciborzu wkład własny w wysokości 5% wartości projektu. 

Źródłem finansowania wkładu własnego będą środki finansowe pochodzące z Funduszu 

Pracy. W związku z powyższym, zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosławowi Ruszkiewiczowi  
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do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Raciborskiego w sprawie realizacji projektu  

pn. „Aktywni 30+” złożonego w odpowiedzi na ww. konkurs.  

Środki na realizację projektu zostały ujęte w budżecie powiatu Uchwałą Nr XX/188/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 Uchwałą Nr XX/189/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Aktywni 30+”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r. 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu, protokołem Rady Nadzorczej z posiedzenia  

w dniu 19 maja 2016 r. oraz analizy dokumentów finansowych przedstawionych przez spółkę. 

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

272770. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 12:45 w tut. Starostwie odbędzie się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (zwanego dalej spółką).  

W porządku obrad znajduje się projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki na kolejną kadencję. Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy  

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego  

dla Prezesa Zarządu spółki nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 

roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

W dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w tut. Starostwie odbędzie się Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki. Projekty uchwał ujęte w porządku obrad Zgromadzenia 

znajdują się w załączniku do niniejszej karty informacyjnej. 
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Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z protokołem nr 24/19.05/2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej spółki odbytego  

w dniu 19 maja 2016 r.  

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej spółki w dniu 19 maja 2016 r. było:  

1) zapoznanie się z pisemną opinią biegłego rewidenta wraz z raportem z badania 

sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015,  

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015,  

3) ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,  

4) ocena wniosku Zarządu dot. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015, 

5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, 

6) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania strategicznego planu wieloletniego  

na lata 2016 – 2020, 

7) analiza informacji Zarządu spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki. 

 

W ocenie obecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki biegłego rewidenta sprawozdanie 

finansowe odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2015 r., jako też wynik finansowy spółki 

za rok obrotowy 2015. W ocenie biegłego rewidenta brak jest zagrożeń dla kontynuacji 

działalności spółki. Spółka reguluje na bieżąco zobowiązania.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że spółka  

za 2015 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 112 610,46 zł, na który składa się:  

1) zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 111 240,46 zł,  

2) zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 1 370,00 zł.  

Zysk ten zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.  

 

Jak przekazał referujący, Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r.: 

1) postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie 

sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, 

2) postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 

3) postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników podjęcie 

uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu spółki           

z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki, 
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4) przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, 

postanowiła o skierowaniu go na Zgromadzenie Wspólników oraz zawnioskowała                   

o udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Rady Nadzorczej           

z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym w 2015 roku, 

5) przyjęła sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność spółki w roku obrotowym 2015 i działalność 

Zarządu w roku obrotowym 2015 oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium  

z wykonania obowiązków członka Zarządu – Prezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi 

Kitlińskiemu w roku obrotowym 2015. 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. pozytywnie zaopiniowała również   

strategiczny Plan Wieloletni spółki na lata 2016 – 2020 sporządzony przez Zarząd spółki.  

W planie tym określono, że niezbędny jest zakup 25 autobusów oraz wykonanie remontu 

budynków Stacji Obsługi. Na realizację powyższych zadań niezbędne będzie przekazanie 

dodatkowych środków przez Właścicieli.   

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w dniu 22 czerwca 2016 r. Zarząd spółki przekazał wniosek Prezesa Zarządu spółki  

o przyznanie nagrody rocznej wraz z uchwałą Rady Nadzorczej spółki w sprawie wystąpienia 

do Zgromadzenia Wspólników z umotywowanym wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej 

Prezesowi Zarządu spółki Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu oraz oświadczeniem spółki  

o terminowym realizowaniu zobowiązań publiczno – prawnych w 2015 r.  

Szczegółowe zasady przyznawania nagrody rocznej określone zostały w Uchwale  

Nr 181/915/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad 

i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział 

Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji  

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej z późn. zm. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których 

mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

Rada Nadzorcza spółki zawnioskowała o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu 

spółki Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu w wysokości 2,5 – krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, uzasadniając jej wysokość tym, że spółka osiągnęła  
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w 2015 r. zysk netto w wysokości 111 240,46 zł, wcześniej wykupiła 4 autobusy będące 

przedmiotem leasingu, nabyła 2 używane autobusy, sukcesywnie wymienia pojazdy, 

utrzymuje stałe kursy na dotychczasowych trasach, zmodernizowała pokrycie dachowe  

nad budynkiem archiwum i szatni. Ponadto Rada Nadzorcza spółki podkreśla, że wskaźniki 

rentowności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wzrosły, a sytuacja ekonomiczno-

finansowa spółki jest utrzymywana na stabilnym poziomie, przychody ze sprzedaży 

wzrastają, a osiągane wyniki finansowe są zadowalające, sytuacja majątkowa i finansowa 

spółki oraz wskaźniki bieżącej płynności i stabilizacji finansowej w ocenie biegłego 

rewidenta są dobre.  

Jak podsumował Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, wniosek 

Rady Nadzorczej spółki co do przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu spółki  

Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu w wysokości 2,5 – krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, jest w pełni uzasadniony. Z powyższym stwierdzeniem zgodzili się wszyscy 

Członkowie Zarządu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że porządek 

obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki obejmuje podjęcie uchwały w sprawie 

przyznania odprawy w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesowi Zarządu spółki  

Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu.  

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) w razie odwołania  

ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej 

podstawą zatrudnienia przez podmiot zatrudniający, z innych przyczyn niż naruszenie 

podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, osobom określonym w art. 2  

ww. ustawy może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność 

wynagrodzenia miesięcznego. 

Ponadto art. 11 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż maksymalna wartość świadczeń dodatkowych 

przyznanych w ciągu roku osobom uprawnionym nie może przekroczyć dwunastokrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego tych osób. 

Jak podkreślił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek spółka od lat 

utrzymuje swoją pozycję rynkową w zakresie przewozów autobusowych zarówno na terenie 

powiatu raciborskiego, jak i wodzisławskiego, utrzymując obsługę kursów użyteczności 

publicznej na dotychczasowym poziomie. Spółka ma stabilną pozycję na rynku i posiada 
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potencjał do dalszego rozwoju. Duża w tym zasługa Prezesa Zarządu Pana Kazimierza 

Kitlińskiego, który przez ponad 10 lat kierował spółką i przekazuje ją w dobrym stanie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby w związku 

z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki Pana Kazimierza Kitlińskiego przyznać 

ww. odprawę w wysokości 3 - krotności wynagrodzenia miesięcznego, wymagalną  

z dniem rozwiązania umowy o pracę. Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z protokołem nr 24/19.05/2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

spółki odbytego w dniu 19 maja 2016 r.,  

2) zapoznał się z dokumentami finansowymi spółki,  

3) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych spółki.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka 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 28 czerwca 2016 r. 

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

272865. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka 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 28 czerwca 2016 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad  

w następujący sposób: 

- Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. na kolejną kadencję 

– głosować za ustaleniem miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 2,5 - krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku  

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka 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 28 czerwca 2016 r. 

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

272859. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka 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 28 czerwca 2016 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad  

w następujący sposób: 

1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. 

do 31.12.2015 r. 

- głosować „za”, 

2) Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

- głosować „za”, 

3) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

- głosować „za”, 

4) Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu 

- głosować za przyznaniem nagrody rocznej za 2015 rok w wysokości 2,5 - krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu w 2015 roku, 

5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

Panu Czesławowi Wolnemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

- głosować „za”, 
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6) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli 

Zielińskiej - Golik z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

- głosować „za”, 

7) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze 

Mierze - Spyrze z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

- głosować „za”, 

8) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Pana Czesława Wolnego) 

- głosować „za”, 

9) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Pani Izabeli Zielińskiej - 

Golik) 

- głosować „za”, 

10) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Pani Aleksandry 

Miera - Spyra) 

- głosować „za”, 

11) Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie 

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

- głosować za powołaniem Pana Czesława Wolnego, 

12) Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie 

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

- głosować za powołaniem Pani Aleksandry Miery - Spyry, 

13) Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie 

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

- głosować za powołaniem Pani Michaliny Staniszewskiej, 

14) Uchwała w sprawie przyznania odprawy w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa 

Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu 

- głosować za przyznaniem odprawy w wysokości 3 - krotności wynagrodzenia miesięcznego, 

wymagalną z dniem rozwiązania umowy o pracę. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Ad. 5 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu  

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacyjna szansa na sukces” i udzielenia  

w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

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

272120. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 17 czerwca br. Towarzystwo Pomocy Dzieciom 

Upośledzonym w Raciborzu złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Wakacyjna szansa na sukces”, którego czas realizacji przewidywany jest od 12 lipca 

2016 r. do 22 lipca 2016 r. W czasie trwania projektu będą realizowane zajęcia z zakresu 

profilaktyki, jak również zajęcia aktywizujące społecznie oraz podtrzymujące nawyki 

potrzebne w codziennym życiu wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Docelowo 

założeniem projektu jest wzajemna integracja dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację 

wspólnych celów podczas zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych. Ze względu  

na upośledzenie umysłowe uczestników zajęcia będą dostosowane do potrzeb dzieci  

z deficytami intelektualnymi i prowadzone w bezpiecznych warunkach. Zajęcia prowadzone 

będą zarówno grupowo, jak i indywidualnie z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb 

niepełnosprawnych beneficjentów. W projekcie uczestniczyć będzie 20 dzieci z orzeczoną 

niepełnosprawnością, z terenu powiatu raciborskiego. Zajęcia odbywać się mają na terenie 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. Zgodnie ze złożoną ofertą 

wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania Powiatu Raciborskiego wynosi 

7 000,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania 9 174,67 zł, co stanowi 76,30% wartości 

zadania. Zadanie będzie kontynuacją trwającego w dniach od 4 do 11 lipca br. projektu  

pn. „Wakacyjna szansa na sukces” dofinansowanego przez Miasto Racibórz.                       

Wkład własny Stowarzyszenia to finansowe środki własne w wysokości 360,00 zł, co stanowi 

3,92% zadania oraz praca wolontariuszy przy opiece i sporządzaniu posiłków wyceniona 

łącznie na 1 814,67 zł, co stanowi 19,78% wartości zadania.  

Przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie umożliwiają wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. Koniecznym jest spełnienie dwóch warunków, tj. wysokość 

dofinansowania realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000,00 zł  
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oraz zadanie wykonywane będzie w okresie nie dłuższym niż 90 dni. W takim przypadku 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w przeciągu 7 dni roboczych od daty 

wpłynięcia wniosku, uznając celowość realizacji zadania zamieszcza ofertę w BIP, 

w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu i negatywnym rozpatrzeniu 

ewentualnych uwag zawierana jest umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego, do której załącznik stanowi złożona oferta.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym 

w Raciborzu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacyjna szansa na sukces”, 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie  

z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) i w efekcie przygotować projekt 

umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie 

sfinansowane ze środków będących w dyspozycji ww. Referatu.        

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.11.2015 r. do 31.05.2016 r. 

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

272713. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski  

w okresie od 01.11.2015 r. do 31.05.2016 r. oraz polecił Kierownikowi Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju umieścić ją na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 23 maja 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 272894. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 

radnego Dawida Wacławczyka,  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 2 

radnego Dawida Wacławczyka oraz interpelację radnego Franciszka Marcola,  
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3) Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację radnej Teresy Frencel.  

 

W tym miejscu Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Grażynę Wójcik.  

Starosta podziękował p. Dyrektor w imieniu własnym oraz zebranych za zaangażowanie, 

dyspozycyjność oraz wzorowe i profesjonalne przygotowanie uroczystości związanych  

z otwarciem kaplicy pw. św. Tomasza Becketa na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

które miały miejsce w dniu 17 czerwca 2016 r.  

Dyrektor Grażyna Wójcik podkreśliła, że w przygotowanie ww. uroczystości zaangażowani 

byli wszyscy pracownicy Agencji, stąd im także należą się podziękowania.  

Na tym spotkanie z Dyrektorem Grażyną Wójcik zakończono.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta powrócił do kwestii dotyczącej 

dalszej współpracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

Jolantą Rabczuk.  

Pierwszy w tej sprawie głos zabrał Wicestarosta, który stwierdził, iż Dyrektor  

Jolanta Rabczuk nie jest gwarantem poprawy atmosfery wśród personelu i sytuacji jaka 

zaistniała w DPS-ie. Niestety, jego zdaniem, nie przekona pracowników do siebie i nie 

przełamie bariery między nią a pracownikami. Nie pozbędzie się również braku zaufania 

względem pracowników, którzy złożyli skargę w tut. Starostwie. W tym stanie rzeczy nie jest 

w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać placówką.  

Z powyższym stwierdzeniem zgodzili się wszyscy Członkowie Zarządu.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk dodała, że pracownicy  

DPS-u nie chcieli uczestniczyć w szkoleniach zewnętrznych, jeżeli udział w nich brała  

p. Dyrektor. Świadczy to o złej atmosferze panującej w placówce.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek decyzję co do ewentualnej 

dalszej współpracy z p. Dyrektor Jolantą Rabczuk pozostawił Wicestaroście  

jako bezpośredniemu przełożonemu.  

Wicestarosta dodał, że w trakcie rozmowy w dniu 25 maja 2016 r. z p. Dyrektor sugerował 

jej, aby skupiła się na wdrożeniu tzw. „Programu naprawczego poprawy atmosfery w miejscu 

pracy wraz ze wskazaniem terminów realizacji”, a nie na skargach składanych  
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w tut. Starostwie. Dyrektor Jolanta Rabczuk nie przyjmowała powyższych sugestii, co skłania  

do wniosku, że nie będzie w stanie zmienić swojego podejścia do pracowników.  

Wicestarosta, jako bezpośredni przełożony Dyrektor Jolanty Rabczuk, zaproponował,  

aby Zarząd nie przyjął tzw. „Programu naprawczego poprawy atmosfery w miejscu pracy  

wraz ze wskazaniem terminów realizacji” i podjął zamiar rozwiązania umowy o pracę 

zawartej z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

Jolantą Rabczuk.  

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

0 głosów wstrzymujących – nie przyjął tzw. „Programu naprawczego poprawy atmosfery  

w miejscu pracy wraz ze wskazaniem terminów realizacji”, złożonego przez Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Jolantę Rabczuk pismem nr SA.062.1.2016  

z dnia 6 czerwca 2016 r. oraz z uzupełnieniem rozdanym w wersji pisemnej Członkom 

Zarządu w trakcie posiedzenia w dniu 23 czerwca 2016 r., który w ocenie Zarządu nie rokuje 

nadziei na osiągnięcie stawianych mu celów. Mając na uwadze powyższe Zarząd podjął 

zamiar rozwiązania umowy o pracę zawartej z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu Jolantą Rabczuk.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi ds. zarządzania personelem Wydziału 

Organizacyjnego przygotować pismo do Związku Zawodowego Pracowników DPS  

„Złota Jesień” w Raciborzu przy Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

z prośbą o udzielenie informacji czy Dyrektor DPS „Złota Jesień” Jolanta Rabczuk jest 

członkiem ww. Związku Zawodowego lub czy korzysta z ochrony związkowej.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

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. ................................................................... 

5. -------------------------------------------------- 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2016 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

w przypadku jego nieobecności. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2016. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podczas nieobecności 

dyrektora. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do podpisania umowy i rozliczenia darowizny w ramach akcji charytatywnej 

„Reklama Dzieciom 2015”. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Aktywni 30+”. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka 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 28 czerwca 2016 r. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka 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 28 czerwca 2016 r. 

 


