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PROTOKÓŁ  NR 8/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 stycznia 2011r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 7/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 stycznia 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Na wstępie Starosta poinformował, iż w trakcie posiedzenia Zarządu  

w dniu 25 stycznia 2011r. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik 

przedstawi propozycję programu restrukturyzacji kosztów funkcjonowania Szpitala.  

 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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 uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011r.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż wprowadzenie w/w projektu uchwały w trybie pilnym  

na posiedzenie Zarządu podyktowane jest koniecznością jego skierowania do konsultacji. 

Mając na uwadze powyższe przygotowano również projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie bowiem z § 3 załącznika  

do Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r.  

w sprawie określenia 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 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji Zarząd Powiatu podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1. po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe polecił dokonać zmiany brzmienia § 22 załącznika  

do w/w projektu uchwały w ten sposób, że kategorie nagród dla zawodników, trenerów  
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i działaczy sportowych będą określane kwotowo. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować stosowne propozycje  

na kolejne posiedzenie,  

2. postanowił, iż na kolejnym posiedzeniu powróci do omówienia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień  

i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia godzinowych minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń  

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

Powiat Raciborski.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z poleceniem Zarządu propozycje wysokości stawek 

czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów w szkołach i placówkach 

oświatowych zostały przedstawione na naradzie z dyrektorami szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. Przedstawione w załączniku do przedmiotowego 

projektu uchwały propozycje wysokości stawek są zgodne z ustaleniami podjętymi  

na w/w naradzie.  

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

godzinowych minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów 

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

Raciborski polecił dokonać zmian w załączniku polegających na:  

1) zmianie minimalnej stawki w przypadku wynajmowania sali gimnastycznej z 35,00 zł  

do 40 zł,  

2) wprowadzeniu nowej kategorii pomieszczeń, tj. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-

szatniowym i określeniu stawki w wysokości 50,00 zł,  

3) podwyższeniu stawki w przypadku wynajmowania siłowni z kwoty 30,00 zł na 40,00 zł.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia 

godzinowych minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów 
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w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2011r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2011 roku przez „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego 

nie zaakceptował w planie remontów robót polegających na wydzieleniu pomieszczenia  

i urządzeniu składziku porządkowego w Przychodni „Śródmieście” ul. Klasztorna 10,  

47 – 400 Racibórz (koszt 10 000,00 zł), przesuwając w/w kwotę na zakup i montaż dźwigu 

dla osób niepełnosprawnych w w/w Przychodni. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2011 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym roku 

kalendarzowym w terminie do 20 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku,  

który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 

przeprowadza analizę poniesionych w danym roku kalendarzowym wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
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nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia 

w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 

Karty, w/w organ ustala kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi  

na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa  

w art. 30 ust. 3, ustalanych dla danego roku w oparciu o kwotę bazową. Gdy wystąpi różnica 

na niekorzyść nauczycieli kwota tej różnicy jest dzielona między nauczycieli i wypłacana  

do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę 

różnicy, proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

Z analizy  wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski, wynika, iż różnica  

na niekorzyść nauczycieli wystąpiła jedynie w przypadku nauczycieli stażystów w kwocie  

– 821,42 zł. Ponadto organ ten ma obowiązek sporządzić w terminie do dnia 10 lutego roku 

kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w danej jednostce z uwzględnieniem kwoty w/w różnicy. Sprawozdanie to w terminie 7 dni 

od dnia jego sporządzenia musi zostać przekazane regionalnej izbie obrachunkowej, organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół i placówek  

oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił: 

1) przedłożyć Radzie Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 8 lutego 2011r. sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2010r., a następnie 

przekazać w/w sprawozdanie regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom szkół  

i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, 

2) wypłacić wyliczoną kwotę różnicy proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela stażysty w kwocie 821,42 zł. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 3431/42/2010 pn. „Remont, przebudowa  

i odbudowa istniejącego budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem  

(przetarg 3)”. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w celu 

rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pn. „Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego 

budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu – w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)”  

do posiadanej w dziale 801, rozdziale 80120 § 6050 kwoty w wysokości 4 898 393 zł,  

co umożliwi wybór wykonawcy spośród 5 złożonych ofert o nr 2,3,4,5,7.  

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego, 

informując, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011r. podjęła wniosek dotyczący 

usprawnienia i ujednolicenia obsługi prawnej pracy Komisji.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nr BR. 0055-1/11  

z dnia 14 stycznia 2011r. polecając Koordynatorowi Biura Obsługi Prawnej  

Barbarze Kowalskiej takie organizowanie bieżącej pracy wszystkich radców prawnych, 

aby przy opiniowaniu spraw szczególnie skomplikowanych radcowie prawni prowadzący 

obsługę prawną tut. Starostwa wypracowywali jedno wspólne stanowisko,  

2) polecił w/w Koordynatorowi w porozumieniu z pozostałymi radcami prawnymi 

przygotować pisemną propozycję podziału spraw/zadań, które prowadzić będą 

poszczególni radcowie w komórkach organizacyjnych tut. Starostwa w terminie  

do 1 lutego 2011r. (wewnętrzna organizacja pracy).  

 

Starosta zapoznał zebranych informacją radcy prawnego Elżbiety Topór dot. działań 

prawnych zmierzających do odzyskania pomieszczeń zajmowanych przez Agencję Rozwoju 

Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w budynku położonym 

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż czynności egzekucyjne dot. wydania budynku przy ul. Ludwika 4 

w Raciborzu wyznaczone były na dzień 28 grudnia 2010r. godz. 9.00. Jednak ze względu  

na fakt, iż komornik nie otrzymał zwrotnego potwierdzenia doręczenia dłużnikowi 

zawiadomienia o terminie eksmisji czynności egzekucyjne w dniu 28 grudnia 2010r.  

nie zostały wykonane. Komornik dr Rafał Łyszczek ustalił, że w lokalach zajmowanych  
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przez Agencję był pracownik, który od miesiąca grudnia 2010r. przebywa na zwolnieniu 

lekarskim (prawdopodobnie ok. miesiąca).  

Obecna w tej części posiedzenia radca prawny Elżbieta Topór poinformowała,  

iż w dniu 18 stycznia 2011r. asesor komorniczy Rafał Nowakowski miał przekazać 

informację o sposobie odzyskania nieruchomości. Niestety do chwili obecnej  

nie skontaktował się z przedstawicielami tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. działań prawnych zmierzających 

do odzyskania pomieszczeń zajmowanych przez Agencję Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w budynku położonym przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu. 

 

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. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia godzinowych 

minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów w szkołach  

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

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych 

stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów w szkołach  

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

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu remontów, 

które mają być przeprowadzone w 2011r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu remontów,  

które mają być przeprowadzone w 2011 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2010r. 

10. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SZ. 3431/42/2010 pn. „Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej 

pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

– w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)”. 

11. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

nr BR. 0055-1/11 z dnia 14 stycznia 2011r. 

12. Informacja radcy prawnego Elżbiety Topór z dnia 17 stycznia 2011r.  


