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OR.IV.0022.1.41.2017 

PROTOKÓŁ  NR 151/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 2017 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.  

Starosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe, tj. kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.7.2017  

z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu pn.:  „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów 

w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”. Jednocześnie zaznaczył, że na wniosek 

Kierownika Referatu poszczególne zapisy karty informacyjnej zostały skorygowane. 

Starosta poinformował także, że w początkowej części posiedzenia udział weźmie 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, celem m.in. omówienia bieżącej i kwartalnej 

informacji o Spółce.  

  Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 150/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 listopada 2017 r.  

2. Omówienie bieżącej i kwartalnej informacji o Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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5. Sprawy różne. 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 28 listopada 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 150/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu zapisów  

na str. 23.  

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę oraz poprosił o przedstawienie bieżącej  

i kwartalnej informacji o Spółce. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z kwartalną informacją  

o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 

30.09.2017 r. znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 346900. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura przedstawił bieżącą sytuację 

ekonomiczną Spółki oraz w III kwartale 2017 r. (informacje o bieżącej sytuacji ekonomicznej 

Spółki zawierają dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).  

Prezes Zarządu Damian Knura przekazał, że rok 2017 zaczął się dobrze dla Spółki,  

w maju br. wynik finansowy netto wyniósł 274 000,00 zł. Natomiast strata netto  

w III kwartale 2017 r. wystąpiła z powodu tego, że przez okres wakacyjny Spółka  

nie sprzedaje biletów szkolnych co jest jej głównym przychodem. Podkreślił, że Spółka 

obecnie ponosi wysokie koszty związane z remontem eksploatowanych autobusów  

na wskutek ich zużycia. Koszt naprawy jednego autobusu wynosi ok. 60 000,00 zł.  

Prezes Zarządu Damian Knura zwrócił uwagę na fakt, że na rynku pracy brakuje kierowców 

posiadających prawo jazdy kategorii D oraz chętnych do nauki w zawodzie mechanik 

samochodowy. W celu pozyskania kierowców nawiązano współpracę z Powiatowym 
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Urzędem Pracy w Raciborzu, który organizuje kursy dla osób bezrobotnych. Na dzień 

dzisiejszy 2 osoby skierowane zostały na kurs.  

Jak dodał Prezes Zarządu oferowane przez Spółkę wynagrodzenie za pracę na stanowisku 

kierowcy nie jest atrakcyjne. Aktualnie prowadzone są rozmowy ze związkami zawodowymi 

na temat podwyżek wynagrodzeń. Pracownicy oczekują wzrostu wynagrodzeń w przyszłym 

roku lub przywrócenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację o Spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu na dzień 30 września 2017 r. oraz postanowił o bieżącym monitorowaniu 

wyników i analizie danych finansowych Spółki. 

 

W tym miejscu Starosta zapytał o ustalenia ze spotkania, które miało miejsce w Urzędzie 

Marszałkowskim w Katowicach, a dotyczyło wniosku Powiatu Raciborskiego pn. „Wymiana 

części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2. RIT – Zachodni. 

Założony termin bezpośredniej realizacji przedmiotowego projektu liczy się od 01.06.2017  r. 

do 31.12.2020 r. 

Przy czym, termin wejścia w życie umowy na świadczenie usług transportu publicznego 

przez PKS w Raciborzu dla Powiatu Raciborskiego planowany jest na 01.09.2018 r. 

Zakup nowego taboru autobusowego zaplanowano w następującym podziale ilościowym  

i czasowym: 

2 szt. – IV kwartał 2018 r. 

4 szt. – III kwartał 2019 r. 

4 szt. – III kwartał 2020 r. 

Wartość 1 autobusu oszacowano na poziomie 700 tys. zł netto. 

Podatek VAT w wysokości 23% jest wydatkiem niekwalifikowalnym i stanowi koszt Powiatu 

Raciborskiego. 

Powiat Raciborski przekaże autobusy operatowi, tj. Przedsiębiorstwu Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, 

bezpośrednio po zakupie, w formie aportu, w zamian za udziały w kapitale zakładowym 

spółki, liczone wg wartości zakupu pojazdu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w dniu 21 listopada 2017 r. wraz z Prezesem Zarządu uczestniczył w spotkaniu, podczas 

którego analizowano zgłoszone formalne uwagi do przedmiotowego wniosku.  

Kluczowe uwagi dotyczą sposobu obliczenia rekompensaty, którą Powiat Raciborski miałby 

wypłacać na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, począwszy od roku 2018, przez założony 

okres trwania umowy na realizację transportu publicznego, tj. 88 miesięcy (36 + 52 miesiące). 

Zwrócono uwagę na pkt 102 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów realizujących świadczenia usług publicznych w transporcie 

zbiorowym, w którym wskazano, że „przekazanie taboru spółce w formie aportu musi mieć 

wpływ na wyliczenie rekompensaty”.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił sytuację 

sprzeczności, która z jednej strony określona przez Ministra Finansów nakazuje aport 

potraktować jako obrót towarów, gdzie Powiat wystawia fakturę VAT, a jednocześnie mając 

wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które nakazują uwzględnić pozyskane autobusy 

w rekompensacie. Jako kluczowe w realizacji wniosku na zakup autobusów okazało się 

podpisanie umowy na realizację transportu zbiorowego z operatorem, który otrzymuje  

w aporcie autobusy. Podpisanie umowy na PTZ wiąże się automatycznie z wypłatą 

operatorowi przynależnej rekompensaty.  

Termin wejścia w życie umowy uzależniony będzie terminem przekazania pierwszego 

autobusu. Problemem będzie stanowiło również rozliczenie rekompensaty ograniczając 

obszar do linii obsługujących tylko Powiat Raciborski. Obecnie PKS w Raciborzu obsługuje 

również linie wybiegające poza obszar Powiatu Raciborskiego w szczególności Powiat 

Głubczycki, czy Kędzierzyn-Koźle.   

Rekompensata – należy przez to rozumieć rekompensatę z tytułu świadczenia usług 

publicznych, o której mowa w art. 2 lit. g rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, tj. każdą korzyść (w tym dotację  

ze środków funduszy UE), zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio  

przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu 

świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem. 

Celem obliczenia wyniku finansowego należy zastosować następujący wzór: 

Ef=K-E-R+P, 
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gdzie: 

Ef – wynik finansowy netto, 

K – koszty poniesione w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, 

E – dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci w ramach niniejszej umowy, 

R – przychody taryfowe i inne przychody wygenerowane podczas wypełniania zobowiązania 

z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

  

Ponieważ na obliczenie rekompensaty wpływ mają różne składowe zmienne, realnym 

ryzykiem finansowym są m.in. planowane zmiany w przepisach o publicznym transporcie 

zbiorowym, które dotyczyć mają m.in. refundacji ulg, wyłączności na liniach, itp.  

Zakłada się, że maksymalne ceny biletów z ulgami zostaną określone w rozporządzeniu 

wykonawczym i rekompensata przysługiwać będzie tylko do kwot wynikających z tego 

rozporządzenia. 

Tym samym, budżet państwa w większym stopniu nie dopłaci do usług przewozowych,  

w sytuacji gdy umowa organizatora przewozów, zakładać będzie wyższą rekompensatę  

niż wynikająca z samej tylko refundacji ulg.  

Koszty rekompensaty będzie musiał pokrywać samorząd powiatowy. Na dzień dzisiejszy 

Gminy naszego Powiatu nie uwzględniają możliwości partycypowania w tych kosztach.  

Sytuacja powyższa przełoży się realnie na wzrost zaangażowania finansowego Powiatu 

Raciborskiego w refundację.  

Wszystkie skomplikowane i złożone kwestie związane z projektowym wyliczeniem analizy 

finansowej projektu oraz zabezpieczeniem finansowym i dalszą ich realizacją wynikają  

z wytycznych regulaminu konkursu. 

Po zapoznaniu się z ww. informacją, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego podkreślili,   

że temat problemów wynikających z realizacji wniosku będzie monitorowany przez Zarząd, 

aż do momentu podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego.  

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. ogłoszenia o zamiarze 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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347633. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu dot. ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

w powiatowych przewozach pasażerskich. 

W celu zapewniania realizacji zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego  

na następujących liniach komunikacyjnych: 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Adamowice, Bogunice, Lyski, Nową 

Wieś, Dzimierz, Pstrążną, Rzuchów, 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Nową Wieś, Lyski, Dzimierz, 

Pstrążną, Rzuchów. 

w 2019 r. wskazał tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez 

bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym – Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego  

i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)  

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, na okres 12 miesięcy.    

 

W dalszej kolejności Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poruszył 

zagadnienie dotyczące formy prawnej zatrudnienia Prezesa Zarządu Damiana Knury.  

Przypomniał, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. 

podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Podjęcie ww. uchwały podyktowane jest zmianami ustawy o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, które wymuszają zmianę umowy  

o pracę z Prezesem Zarządu na umowę o świadczenie usług oraz zmianę wynagrodzenia, 

które będzie przysługiwało jako wynagrodzenie stałe i uzupełniające za rok obrotowy.  

Prezes Zarządu przekazał, że po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym 

znowelizowano ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (dalej zwana ustawą). Ustawa ta nie reguluje w żaden 

sposób materii związanej z zawartymi przed wejściem w życie ustawy umowami o pracę  
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z członkami zarządu. Ustawodawca nie wprowadził do ustawy mechanizmu automatycznej 

zmiany warunków zatrudnienia, które dotyczyłyby rodzaju umowy oraz zasad płacowych. 

Tymczasem z jednej strony ustawa wprowadza wymóg zawierania z członkami organów 

zarządzających umów cywilnoprawnych, zaś z drugiej z wieloma członkami zarządu 

zawierane były (przed wejściem w życie ustawy) umowy o pracę.  

Z informacji uzyskanych przez Prezesa Zarządu wynika, że w Bielsku-Białej, Kluczborku  

i Nysie umowy o pracę z zarządzającymi spółkami nie zostały przekształcone na umowy  

o świadczenia usług.  

Jak podkreślił Prezes Zarządu z opinii prawnej sporządzonej przez adwokata Szymona 

Stuchlego na zlecenie Spółki, popartej przez radców prawnych – pełniących funkcje 

członków Rady Nadzorczej Spółki wynika, że do czasu zakończenia przez niego kadencji 

można zachować dotychczasową formę zatrudnienia czyli umowę o pracę.  

Jednocześnie dodał, że w listopadzie 2016 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało  

na swojej stronie internetowej tzw. Dobre praktyki w zakresie stosowania ustawy o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W dokumencie tym 

Ministerstwo Skarbu Państwa stwierdziło, że w przypadku, gdy Zarządzający był dotychczas 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę, rada nadzorcza, z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa, powinna dążyć do porozumienia i ustalenia racjonalnych warunków zmiany 

dotychczasowej formy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, a w szczególności: 

 

1) o ile to możliwe z uwagi na termin wdrożenia przepisów ustawy, umowy powinny zostać 

przekształcone z chwilą wygaśnięcia kadencji (mandatu),  

2) wskazane jest zawarcie porozumienia (umowy zrzeczenia) w zakresie niektórych 

uprawnień z dotychczasowej umowy o pracę, które nie są obligatoryjne w świetle 

przepisów prawa pracy,  

3) w przypadku kontynuacji sprawowania funkcji przez Zarządzającego, należy tak 

dostosować okres przejściowy, by zminimalizować koszty Spółki wynikające z praw 

nabytych.  

 

Prezes Zarządu Damian Knura oświadczył, że nie jest zainteresowany zmianą dotychczasowej 

formy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług.  

Mając na względzie przywołaną powyżej opinię prawną, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zdecydował, że forma prawna zatrudnienia Prezesa Zarządu Damiana Knury do czasu 
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zakończenie kadencji nie ulegnie zmianie. Powyższe stanowisko zostanie przedstawione 

przez Prezesa Zarządu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.  

W tym momencie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura opuścił 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia  

dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

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

348917. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej 

porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających  

z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

349225. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 
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1) w Rozdziale 75478 zwiększa się o kwotę 23 752,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.,  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

2) w Rozdziale 85508 zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.311.230.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.  

na zadaniu pn. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,   

3) w Rozdziale 75478 zwiększa się o kwotę 23 752,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup 

odzieży, paliw, smarów, naprawy oraz remont pił do drewna, 

4) w Rozdziale 85508 zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z przeliczeniem planowanych  

do końca br. wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego. 

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 2017 rok. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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 2017. 

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

349233. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2017, na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego 

autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 75478 zwiększa się o kwotę 23 752,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.,  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

2) w Rozdziale 85508 zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.311.230.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.  

na zadaniu pn. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,   
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3) w Rozdziale 75478 zwiększa się o kwotę 23 752,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup 

odzieży, paliw, smarów, naprawy oraz remont pił do drewna, 

4) w Rozdziale 85508 zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z przeliczeniem planowanych  

do końca br. wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego. 

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 2017. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzyżanowice. 

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

349026. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia ulic  

do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzyżanowice. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

349277. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

349176. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informacje o dodatkowych zmianach planów finansowych Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu z dnia 14 i 20 listopada 2017 r., Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

348320. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione wyliczenia dotyczące aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji jej umieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 89d ust. 1 ustawy o systemie oświaty  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował propozycję, aby zaktualizowane kwoty dotacji 

obowiązywały od dnia 1 listopada 2017 r. (wyrównanie dotacji nastąpi począwszy  

od dnia 1 stycznia 2017 r.). 

 



 

 

12 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

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

347467. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu: 

1) UPS 1,5kVA – 2 szt. o wartości 1 018,70 zł czyli 2 037,40 zł z 12.01.2006 r., wartość 

umorzenia na dzień 06.11.2017 r. – 2 037,40 zł czyli 100%, 

2) Monitory 17’’ Samsung o wartości 930 zł – 4 szt. o wartości 3 720 zł z 12.01.2006 r., 

wartość umorzenia na dzień 06.11.2017 r. – 3 720 zł czyli 100%, 

3) Komputer serwer typ I Dell wraz z monitorem i UPS 1,5kVA stanowiący w księgach 

zestaw serwer – o wartości 14 938,70 zł z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 

06.11.2017 r. – 14 938,70 zł czyli 100%, 

4) Komputery z nagrywarką DVD Dell OptiPlexGX620 – 2 szt. o wartości 2 045 zł  

czyli 4 090 zł z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 06.11.2017 r. – 4 090 zł czyli 

100%, 

5) Monitor 17’’ TFT Samsung 73 V o wartości 989,34 zł z 03.03.2005 r., wartość umorzenia 

na dzień 06.11.2017 r. – 989,34 zł czyli 100%.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. porozumienia  

z organem prowadzącym co do ustalenia wysokości opłat za posiłki wychowanka  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

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

344390. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął stawkę za wyżywienie w wysokości 12,00 zł  

i pozytywnie zaopiniował wprowadzenie ww. zmiany stawki za wyżywienie w stołówce 

ośrodka przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach począwszy  

od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia 

zgody na zmianę wnioskodawcy w projekcie pt. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców”  
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i złożenie wniosku przez powiat raciborski o grant z Narodowego Banku Polskiego  

w 2017 roku. 

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

349353. 

Szczegółowych informacji udzieliła w ww. sprawie Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka, dodając, że zaszła konieczność zmiany wnioskodawcy  

z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na Powiat Raciborski. Zmiana  

ta pociąga za sobą konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu z 2017 roku  

na 2018 rok. 

Wartość projektu (bez wkładu rzeczowego – sale na Zamku Piastowskim w Raciborzu) 

wynosi 34 595,00 zł, z czego 30 000,00 zł stanowi – wartość wnioskowanego dofinansowania  

z NBP, a 4 595,00 zł wkład pieniężny powiatu raciborskiego. Wkład własny pieniężny 

powiatu będzie zabezpieczony przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu (rozdział 75075,  

§ 4300).   

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę wnioskodawcy w projekcie  

pt. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” i złożenie wniosku przez Powiat Raciborski (Referat 

Promocji i Rozwoju Powiatu) o grant z Narodowego Banku Polskiego w 2017 roku. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 348942. 

 

Starosta przedstawił zapytania radnego Rady Miasta Racibórz Marcina Ficy  

z dnia 15 listopada 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 348641. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udzielić odpowiedzi na zapytania 

nr 1 – 2 oraz 4 – 5 radnego miejskiego Marcina Ficy z dnia 15 listopada 2017 r.  

O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora PZD, 

2) Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu udzielić odpowiedzi na zapytanie nr 3 

radnego miejskiego Marcina Ficy z dnia 15 listopada 2017 r. O powyższym Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora Szpitala.  
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Nawiązując do informacji, o której mowa we wstępie protokołu, Starosta omówił dodatkową 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 1 – roboty budowlane 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”, której zapisy 

skorygowano na wniosek Kierownika Referatu.  

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

349399. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu pn.: 

„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie 

nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 20.11.2017 r.  

w branży budowlanej oraz Protokół konieczności wykonania robót zamiennych  

z dnia 20.11.2017 r. w branży sanitarnej na ww. zadaniu,  

2) zaakceptował  Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 07.11.2017 r. 

w branży sanitarnej oraz Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych  

z dnia 20.11.2017 r. w branży budowlanej na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie 

zmiany umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. w zakresie omawianych robót 

dodatkowych,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany  umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. w zakresie 

zmiany zakresu robót, wynagrodzenia, terminu wykonania części przedmiotu umowy 

ujętego w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 na 04.12.2017 r. oraz aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę  9 827,78 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r., natomiast nie ulegną zmianie łączne wydatki 

finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2032 

(płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów – dział 801, 

rozdział 80130, § 6059). 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu nt. zmian  

w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032, które zostaną 

uwzględnione w nowych wersjach projektów ww. uchwał i przedstawione na najbliższym 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego z Zarządzeniem  

Nr 140/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, w tym ze zmniejszeniem  

o kwotę 15 449,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na realizację 

zadania pn. „Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej  

oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwięcice”. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o zmianach 

dysponenta i zadań wynikających z podpisanego aneksu z Gminą Rudnik, tj.: 

- 33 550,00 zł z zadania pn. „Modernizacja elementów drogi 3514S ul. Kozielska                            

w miejscowości Rudnik”, 

- 2,00 zł z zadania pn. „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”, 

+ 33 552,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej 

oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwięcice”. 

 

Starosta złożył relację ze spotkania, które miało miejsce w dniu 21 listopada 2017 r.  

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Celem spotkania było omówienie 

formalno-prawnych możliwości pozyskania i zagospodarowania terenów w obrębie byłych 

przejść granicznych na potrzeby realizacji ustawowych zadań kontrolnych służb celno-

skarbowych.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22listopada 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia ulic  

do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzyżanowice. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 


