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OR.IV.0022.1.22.2018 

PROTOKÓŁ  NR 179/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 czerwca 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.  

Starosta rozszerzył porządek obrad o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy 

dotyczącej wsparcia finansowego projektu pn. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość 

i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

Starosta poinformował także, że w końcowej części posiedzenia udział weźmie Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu, celem m.in. omówienia wniosku o dofinansowanie  

nr WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17 pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” wybranego  

do dofinansowania w naborze konkursowym nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17. 

 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 178/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 maja 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 
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5. Omówienie wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17  

pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji 

publicznej w powiecie raciborskim” wybranego do dofinansowania w naborze 

konkursowym nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17. 

 

 

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

12 czerwca 2018 r. o godz. 15.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 178/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2018 r. 

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

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

384791. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd, 

a następnie skierowany do konsultacji. Po ich zakończeniu i analizie zapisów projektu 

uchwały dokonanej przez radcę prawnego Lidię Chrzan ponownie trafił na posiedzenie 

Zarządu. Radca prawny wniosła o wykreślenie w projekcie uchwały w § 1 ust. 2 w brzmieniu: 

„§ 1.2. Godzina zajęć, o których mowa § 1 ust. 1 w pozycji 1, 2, 3 i 4 trwa 60 minut.”.  

W związku z powyższym na dzisiejsze posiedzenie przedłożono projekt uchwały  

w ww. sprawie, uwzględniający uwagi zgłoszone przez radcę prawnego.  



 

 

3 

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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował projekt omawianej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w spawie 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 

384463. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił 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 

384972. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany 

Uchwały Nr 112/536/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 stycznia 2017 r.  

w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z późn.zm. Jednocześnie 

opracowano nowy tekst uchwały uwzględniający dotychczas wprowadzone zmiany. 

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 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających 

jednostce. 

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

384971. 

Jak wyjaśniła Skarbnik Powiatu przedmiotowy projekt uchwały przygotowano w związku  

ze zmianą personalną na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu. Taka sama sytuacja ma miejsce w stosunku do dwóch kolejnych projektów 

uchwał.  

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 umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

384963. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

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

384961. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

384792. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 



 

 

6 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru 

wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

384371. 

Starosta wyjaśnił, że z uwagi na fakt, iż od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach 

członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zachodzi konieczność przyjęcia nowego wzoru wniosku  

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, po wniesieniu na wniosek 

Sekretarza Powiatu autopoprawki do załącznika. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy dotyczącej wsparcia 

finansowego projektu pn. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy 

uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

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

384860. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
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Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego projektu  

pn. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach 

programu Erasmus+, po wniesieniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do:  

1) § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 2. Nadzór  

nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.”,  

2) § 5, który otrzymał brzmienie: „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Nawiązując do ww. Uchwały, Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że udzielono Dyrektorowi 

pełnomocnictwa jedynie do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowanego projektu, 

a nie do jego realizacji. Będzie to mogło nastąpić dopiero po ujęciu projektu w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. W związku z powyższym 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby przypomnieć dyrektorom, jak powinna wyglądać 

procedura związana z przystępowaniem powiatu do projektów/programów unijnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego poruszył kwestię przystępowania powiatu  

do projektów/programów unijnych w szczególności w kontekście udzielania upoważnień  

dla dyrektorów do złożenia wniosku bądź realizacji projektów/programów unijnych.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji ponownie wystosować 

pismo do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski przypominające jak powinna wyglądać ww. procedura. Szczegółowych 

informacji udzieli Skarbnik Powiatu.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

384934. 
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Skarbnik Powiatu szczegółowo zapoznała zebranych ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2018.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił interpelację złożoną na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 maja 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 384692. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Architektury i Budownictwa 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Szymona Bolika złożoną na sesji  

w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 29 maja 2018 r,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 384569.  

Wnioski dotyczą aktualnie prowadzonych kontroli oraz rozpatrywanej skargi.  

Mając na uwadze, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 6 czerwca 

2018 r. dyspozycje dotyczące realizacji wniosków zostały wydane w formie ustnej.  

W związku z prowadzoną aktualnie kontrolą pn. „Absolutorium” Zarząd polecił, aby: 

1) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udostępnił raport z zajęcia pasa 

drogowego za rok 2017 (o powyższym Sekretarz Powiatu poinformuje telefonicznie  

Dyrektora), 

2) Inspektor ds. pomocy prawnej w Wydziale Organizacyjnym udostępnił bilans PKS  

Sp. z o.o. za lata: 2015, 2016, 2017 (o powyższym Sekretarz Powiatu poinformuje  

ww. Inspektora).  

 

Nawiązując do prowadzonej aktualnie kontroli pn. „Realizacja wniosków i zaleceń 

pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji w latach 2014-2018” 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami udostępni raport z inwentaryzacji 

dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w związku z kontrolą procesów 



 

 

9 

dzierżawy i sprzedaży budynku przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym 

(OR.II.1712.4.2015). O powyższym Sekretarz Powiatu poinformuje ww. Kierownika.  

W związku z rozpatrywaną skargą na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz działania 

jednostki organizacyjnej powiatu, tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka 

w Raciborzu (dalej zwanej Szpitalem) na brak udostępnienia mieszkańcom Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Dyrektor Szpitala niezwłoczne przekaże korespondencję prowadzoną 

przez Szpital z innymi organizacjami, firmami, osobami prawnymi i innymi podmiotami  

w sprawie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym  

im. dr. J. Rostka w Raciborzu, której brak uniemożliwia Komisji Rewizyjnej dalsze 

rozpatrywanie skargi. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje 

ww. Dyrektora.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 6 czerwca 

2018 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 384557. 

 

Ad. 5 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu).  

Poinformował, że główny temat spotkania dotyczy wniosku o dofinansowanie  

nr WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17 pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” wybranego  

do dofinansowania w naborze konkursowym nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17.  

W ww. sprawie miały miejsce spotkania oraz prowadzona jest od kilku miesięcy 

korespondencja z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W ramach 

projektu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu (dalej: Spółka) otrzyma 10 nowych autobusów, które mogą 

być używane wyłącznie na liniach komunikacyjnych Powiatu Raciborskiego. Takie 

informacje uzyskiwano z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, przy czym 

przedstawiciele tut. Starostwa wskazywali na wątpliwości, jakie niesie za sobą realizacja 

projektu.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał,  

że w prowadzonej korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach zwrócono się  

z zapytaniem czy autobusami zakupionymi z projektu – w ramach komunikacji publicznej  

– będzie możliwość obsługi linii wykraczającej poza Województwo Śląskie,  

tj. do Województwa Opolskiego (do najbliższego „punktu przesiadkowego”) oraz w całym 

obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – w szczególności do Powiatu 

Rybnickiego i Powiatu Wodzisławskiego. Rozwiązanie to pozwoliłoby na optymalne  

i racjonalne zachowanie ciągłości komunikacji pomiędzy bezpośrednio sąsiadującymi 

regionami. Zwrócono uwagę, że na terenie Powiatu Raciborskiego powstają średnie i duże 

zakłady pracy zatrudniające kilka tysięcy pracowników, które deklarują jednocześnie 

zwiększenie zatrudnienia o kolejne kilka tysięcy osób.  

Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach na realizację tego zadania 

obliguje Powiat Raciborski do podpisania umowy z podmiotem wewnętrznym czyli Spółką  

na realizację transportu publicznego na wskazanym obszarze Powiatu Raciborskiego.  

Aby sprostać temu wyzwaniu, jako przyszły organizator transportu publicznego Powiat 

Raciborski musi zapewnić organizację przewozów publicznych mieszkańców, w tym 

pracowników dla rozbudowujących się zakładów pracy z kierunków:  

- Powiatu Raciborskiego, Wodzisławskiego – Subregion Zachodni Województwa Śląskiego,  

- Powiatów: Głubczyckiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Województwo Opolskie.  

 

Mając na uwadze wskazane powyżej rozwijające się zakłady pracy Powiat Raciborski jako 

przyszły organizator transportu publicznego powinien kłaść nacisk na powiązanie kierunków 

transportu z Województwa Opolskiego (Powiat Głubczycki oraz Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski) jak i również z Powiatu Rybnickiego i Wodzisławskiego.  

Powiat Raciborski posiada zawarte porozumienia z Powiatami: Wodzisławskim i Rybnickim 

na realizację transportu publicznego na wskazanych obszarach geograficznych. Podkreślono, 

że Powiat Wodzisławski jest współwłaścicielem wraz z Powiatem Raciborskim Spółki  

oraz że organizacja transportu publicznego w zaproponowanych powyżej rozwiązaniach 

spełniłaby oczekiwania mieszkańców, pracowników lokalnych zakładów pracy, a przy tym 

nie zakłóciłaby realizacji wskaźników projektu, w szczególności ekologicznego.  

Jak przekazał Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek  

Urząd Marszałkowski w Katowicach wskazał, że na chwilę obecną nie jest możliwe 

udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, co do możliwości wykonywania pracy przewozowej  
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na terenie Powiatu Rybnickiego i Wodzisławskiego oraz Województwa Opolskiego. 

Podkreślono, że ostateczne ustalenie ewentualnych dopuszczalnych zmian w projekcie 

zawsze jest jednak przedmiotem indywidualnej weryfikacji danego przypadku, stąd też  

nie jest możliwe z góry określenie tych elementów projektu, które „podlegają negocjacjom”.  

Prezes Zarządu stwierdził, iż kluczową kwestią jest czy Spółka będzie mogła obsługiwać linie 

wykraczające poza Powiat Raciborski, umożliwiając na przykład dojazd uczniów do szkół 

ponadgimnazjalnych położonych na terenie naszego powiatu. Podkreślił, iż problemem 

będzie rozliczenie rekompensaty ograniczając obszar do linii obsługujących tylko Powiat 

Raciborski.  

Koszty rekompensaty będą musiały pokrywać samorządy. Na dzień dzisiejszy gminy Powiatu 

Raciborskiego nie uwzględniają możliwości partycypowania w tych kosztach.  

Sytuacja powyższa przełoży się realnie na wzrost zaangażowania finansowego Powiatu 

Raciborskiego w refundację, które będzie wynosić ok. 3 500 000,00 zł rocznie.  

Prezes Zarządu poinformował, że w I kwartale 2018 r. spadły przychody z przewozów 

zwykłych. Spadła również sprzedaż biletów miesięcznych. Przypomniał, że w 2012 r. Spółka 

sprzedawała ok. 500 biletów miesięcznie, aktualnie sprzedawanych jest ok. 170 biletów 

miesięcznie, a ok. 600 osób nie kupiło biletów w marcu 2018 r. Jednym z kryteriów oceny 

merytorycznej projektu jest zwiększenie ilości osób korzystających z transportu publicznego, 

a tym samym zmniejszenie ilości pojazdów poruszających się na drogach. Zmniejszenie ilości 

pojazdów będzie miało wpływ na środowisko oraz osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika 

związanego ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.  

Prezes Zarządu przypomniał, że w lutym br. wprowadzono nowy rozkład jazdy  

na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Z dniem 16 czerwca 2018 r. na wybranych kierunkach 

zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy autobusów. Zwrócił uwagę na fakt, że cena 

paliwa jest najwyższa od trzech lat. Wypracowany przez Spółkę zysk w większości 

przeznaczony jest na zakup paliwa. W trakcie wakacji sytuacja finansowa Spółki ulegnie 

pogorszeniu, gdyż nie będzie ona sprzedała biletów szkolnych, co jest jej głównym 

przychodem.  

Prezes Zarządu Damian Knura dodał, że na rynku pracy brakuje kierowców posiadających 

prawo jazdy kategorii D, a w ostatnim czasie pięciu kierowców odeszło na emeryturę. W celu 

pozyskania kierowców nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, 

który organizuje kursy dla osób bezrobotnych. Oferowane przez Spółkę wynagrodzenie  
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za pracę na stanowisku kierowcy nie jest atrakcyjne, a roszczenia płacowe pracowników są 

coraz większe. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podkreślił, że podpisanie 

umowy na wymianę taboru będzie skutkowało powierzeniem Spółce funkcji podmiotu 

wewnętrznego. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami przez Urząd Marszałkowski  

w Katowicach podmiot wewnętrzny co do zasady powinien ograniczyć zakres geograficzny 

świadczonych przez siebie usług transportowych do obszaru działania właściwego organu,  

co oznacza teren Powiatu Raciborskiego. Przekazanie pierwszego autobusu Spółce nastąpi 

najwcześniej jesienią 2019 r., gdyż taki jest czas oczekiwania na „nowe autobusy”. Trwałość 

projektu wynosi około 8 – 9 lat, a trudno jest przewidzieć co stanie się w takim okresie czasu. 

Przygotowywana jest zmiana ustawy o transporcie publicznym, która to w znaczący sposób 

zmieni zasady organizacji transportu publicznego. Ponadto należy wziąć pod uwagę rozwój 

połączeń kolejowych na terenie Powiatu Raciborskiego i konkurencyjne ceny biletów 

oferowane przez kolej. 

Prezes Zarządu podkreślił, że pozyskanie w ramach projektu przez Spółkę 10 autobusów 

znacznie poprawiłoby stan taboru. Jednakże trzeba mieć na względzie, że rekompensata  

dla Spółki musi być finansowana przez samorządy.  

Skarbnik Powiatu dodała, że sfinansowanie rekompensaty z budżetu Powiatu Raciborskiego 

zagrozi w znacznym stopniu jego stabilności i płynności.  

Starosta przypomniał, że termin na podpisanie umowy o dofinansowanie upływa  

w dniu 7 sierpnia 2018 r. 

Korzystając z okazji Prezes Zarządu podziękował zebranym za podjęcie decyzji w sprawie 

podwyższenia o kwotę 70 000,00 zł kapitału zakładowego Spółki, w drodze utworzenia 

nowych udziałów.  

Na tym spotkanie z Prezesem Zarządu zakończono.  

 

 

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. ----------------------------------- 

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 5 czerwca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 czerwca 2018 r. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

4. 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego projektu 

pn. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach 

programu Erasmus+. 


