
UCHWAŁA NR 80/402/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 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 2018 r., poz. 8283)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z 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 działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały – kierowanymi na adres: Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: edukacja@powiatraciborski.pl.

4. Termin przeprowadzenia konsultacji:

1)rozpoczęcie konsultacji 19.06.2020 r.,

2)zakończenie konsultacji 25.06.2020 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Danuta Miensopust Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 103,
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- tel: 32 45 97 305, fax: 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Starosta

Grzegorz Swoboda
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UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 

2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 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 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 

projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

          KIEROWNIK 

 REFERATU EDUKACJI                                                       Wicestarosta 

 

     Danuta Miensopust                                                            Marek Kurpis 
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Załącznik nr 1                                                                                    
do Uchwały Nr 80/402/2020                                                                            
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                              
z dnia  16 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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Uzasadnienie 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady 

powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, 

przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek 

Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą Nr …….. z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzyła powiatową 

jednostkę organizacyjną pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu,  z siedzibą w Raciborzu przy  

ul. Klasztornej 9  oraz  wyposażyła ją w mienie. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych organ 

stanowiący tj. Rada Powiatu Raciborskiego tworząc jednostkę budżetową zobowiązana jest do nadania jej 

statutu.  

Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi podjęcie następnych działań organizacyjnych i prawnych, 

koniecznych do zapewnienia pełnej zdolności do jej właściwego funkcjonowania.  

Zatem w tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji                                                                        Starosta 

            

       Danuta Miensopust                                                                   Grzegorz Swoboda 
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        Załącznik  

        do uchwały Nr …………………………. 

        Rady Powiatu Raciborskiego  

        z dnia ………………………………… 

 

         

Statut Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, zwane dalej „Centrum”, jest samorządową jednostką 

budżetową, jednostką organizacyjną powiatu raciborskiego nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Centrum utworzone zostało na podstawie uchwały Nr ……….. Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

…………..  

3. Centrum ma swoją siedzibę w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

4. Centrum może używać skrótu PCS. 

Rozdział II 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA 

§ 2. Centrum wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w tym w oparciu  

o przepisy:  

1) ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

920 ); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869  

z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm.); 

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.); 

6) Statutu Powiatu Raciborskiego uchwalonego uchwałą Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. z późn. zm. (Dz. Urz. W. Śl. z 2018 r. poz. 

7749); 

7) niniejszego Statutu. 
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Rozdział III 

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. Celem działalności Centrum jest realizacja zadań powiatu raciborskiego w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb jego mieszkańców poprzez inicjowanie, upowszechnianie i wspieranie działań  

w obszarze kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, promocji zdrowia i wychowania fizycznego. 

§ 4. Do zadań Centrum należy: 

1) realizacja zadań powiatu raciborskiego w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający 

efektywne wykorzystanie powierzonego mienia; 

2) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi będącymi 

własnością powiatu (przekazanymi przez Zarząd); 

3) dbałość o właściwe utrzymanie, konserwację, modernizację oraz rozbudowę istniejącej bazy 

sportowo-rekreacyjnej; 

4) współdziałanie z instytucjami, klubami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność  

w zakresie kultury fizycznej i turystyki; 

5) zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-

rekreacyjnych; 

6) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom powiatu oraz zainteresowanym 

podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i szkołom na 

organizację różnego typu imprez;  

7) inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki poprzez: 

a) organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu raciborskiego,  

w tym letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

b) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu; 

c) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportowo-widowiskowych; 

8) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność 

statutową Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 4 

BAZA CENTRUM 

§ 5. Bazę sportowo-rekreacyjną Centrum stanowi obiekt przy ul. Klasztornej 9   

w Raciborzu. 

 

 

 

 

 

Strona 7



 

Rozdział 5 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM 

 

§ 6. Działalnością Centrum kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz, zarządza majątkiem 

oraz ponosi za niego odpowiedzialność na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego.  

§ 7. Do obowiązków i uprawnień Kierownika  należy w szczególności:  

1) zarządzanie majątkiem powierzonym Centrum i dbanie o jego stan techniczny,  

2) sporządzanie planu finansowego Centrum i jego realizacja,  

3) zapewnianie właściwej organizacji pracy, dokonywania podziału zadań dla poszczególnych 

stanowisk pracy,  

4) podejmowanie koniecznych decyzji, zawieranie umów w sprawach dotyczących 

merytorycznej działalności Centrum,  

5) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów na terenie Centrum,  

6) zabezpieczanie mienia Centrum przed kradzieżą i włamaniem,  

7) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i procedur,  

8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami  

§ 8. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działań poszczególnych komórek 

organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Centrum nadany przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego. 

Rozdział 6 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM 

§ 9. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa w oparciu o przepisy 

ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze dotyczące 

jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. 

3. Centrum  posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

4. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Raciborskiego, a pobierane 

dochody odprowadza na rachunek budżetu. 

5. Centrum prowadzi ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Centrum sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz odpowiednie rozliczenia z budżetem powiatu. 

7. Za stan mienia Centrum odpowiada Kierownik. 
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Rozdział 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10. 1. Statut Centrum nadaje Rada Powiatu Raciborskiego. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji                                                                         Starosta 

            

       Danuta Miensopust                                                                   Grzegorz Swoboda 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 80/402/2020 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

 

 
Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 
 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 

 

 

 
 

 

KIEROWNIK REFERATU                                                                     STAROSTA 

           EDUKACJI 

 

 

     Danuta Miensopust                                                                          Grzegorz Swoboda 
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