
 

 

1 

OR.IV.0022.1.12.2018 

PROTOKÓŁ  NR 169/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 marca 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 168/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 marca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

27 marca 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 168/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2018 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 9.  
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Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

370125. 

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 2018 rok (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

370128.  

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 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

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 2018. 

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

370131. 

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 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach współpracy zagranicznej powiatu 

raciborskiego z powiatem Maerkischer Kreis. 

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

369830.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na realizację projektu pt. „Młodzi dziennikarze 

na tropie wyjątkowych relacji polsko-niemieckich naznaczonych wojnami”, w ramach 

współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego z powiatem Maerkischer Kreis,  

w tym na pełnienie przez Powiat Raciborski roli partnera projektowego dla powiatu 

Maerkischer Kreis i/lub Radia Mittendrin.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. formy zatrudnienia Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o. - zapoznanie się z opinią prawną z dnia 07.02.2018 r. w sprawie dopuszczalności 

kontynuowania umowy o pracę z Prezesem Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz opinią 

prawną z dnia 13.02.2018 r. w przedmiocie oceny możliwości zatrudnienia członka zarządu 

spółki samorządowej na podstawie umowy o pracę po 30 czerwca 2017 r. 

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

370428. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że pismem  

z dnia 6 marca 2018 r. Prezes Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. przesłał opinie prawne 

dotyczące oceny możliwości zatrudnienia członka zarządu spółki samorządowej na podstawie 

umowy o pracę po 30 czerwca 2017 r. sporządzone przez radcę prawnego  

Małgorzatę Regulską-Cieślak w dniu 13 lutego 2018 r. oraz przez radcę prawnego  

Jędrzeja Klatkę oraz radcę prawnego Annę Knapik w dniu 7 lutego 2018 r.  

W treści ww. pisma Prezes Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem  

w sprawie możliwości zorganizowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem 

naniesienia zmian w obowiązującej Uchwale nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r. regulującej zasady kształtowania wynagrodzeń 

Zarządu spółki. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w trakcie 

posiedzenia w dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd po zapoznaniu się z pismem 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 23 listopada 2017 r. 

dot. formy zatrudnienia Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o., opinią prawną  

z dnia 25 maja 2017 r. sporządzoną przez Adwokata Szymona Stuchlego oraz stanowiskiem 

Prezesa Zarządu Pana Damiana Knury, z którego wynika, że przestawiona propozycja 

zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania jest dla niego nie do przyjęcia w trakcie 

obecnej kadencji uznał za celowe podjęcie działań umożliwiających utrzymanie obecnego 

stosunku pracy do czasu zakończenia kadencji przez Prezesa Zarządu Spółki.  

W związku z powyższym Zarząd zaakceptował propozycję polegającą na zmianie Uchwały  

nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania 

wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Mając na uwadze powyższe Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

zaproponował, aby Zarząd podtrzymał stanowisko wyrażone w trakcie posiedzenia  

w dniu 28 listopada 2017 r. Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z opiniami prawnymi: z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczalności 

kontynuowania umowy o pracę z  Prezesem Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

oraz z dnia 13 lutego 2018 r. w przedmiocie oceny możliwości zatrudnienia członka 

zarządu spółki samorządowej na podstawie umowy o pracę po 30 czerwca 2017 r.,  

2) przyjął stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Pana Damiana Knury,  

z którego wynika, że propozycja zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania jest  

dla niego nie do przyjęcia w trakcie obecnej kadencji i uznał za celowe podjęcie działań 

umożliwiających utrzymanie obecnego stosunku pracy do czasu zakończenia kadencji 

przez Prezesa Zarządu,  

3) zaakceptował propozycję Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

zorganizowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem wprowadzenia zmian  

w Uchwale nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania 
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wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

O powyższym Sekretarz Powiatu poinformuje Prezesa Zarządu oraz Radę Nadzorczą Spółki. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 369961.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 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 poinformowała, że istnieje konieczność, aby posiedzenie Zarządu Powiatu 

Raciborskiego odbyło się również po zakończeniu sesji w dniu 27 marca 2018 r.,  

tak aby można było dokonać zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018 jeszcze w marcu 

2018 r.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w dniu 9 marca 2018 r. do Rady Powiatu Raciborskiego 

wpłynęły: 

1) skarga na działalność Zarządu Powiatu Raciborskiego w związku z postępowaniami 

naborowymi na stanowisko Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu,  

2) skarga na działalność Starosty Powiatu Raciborskiego w związku z postępowaniami 

naborowymi na stanowisko Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

 

Skargi zostały przekazane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja po zapoznaniu się z ww. skargami  

na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. wniosła o przygotowanie opinii prawnej w sprawie 

zarzutów podniesionych w skargach.  

Mając na uwadze powyższe, radca prawny Lidia Chrzan przygotowała opinię prawną  
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w dniu 17 marca 2018 r. dotyczącą zarzutów naruszenia prawa podniesionych w skargach 

związanych z procedurą naboru na wolne stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

która została przekazana do tut. Starostwa.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił przekazać ww. opinię 

Komisji Rewizyjnej.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 


