
 1 

PROTOKÓŁ  NR 181/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 września 2010r. 

 

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 do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

I część 

1. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nt. wykorzystania 

środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników za 7 miesięcy 

2010r. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 180/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31.08.2010r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Informacja na przegląd systemu zarządzenia jakością przez kierownictwo za okres 

wrzesień 2009r. – sierpień 2010r.  

II część 

1. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część 

 

Ad. 1  

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Edmunda Stefaniaka i Główną Księgową Małgorzatę Łaszczewską. Przypomniał,  
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iż podjęto decyzję w sprawie wprowadzenia I etapu regulacji wynagrodzeń pracowników 

Urzędu, zwiększając budżet PUP o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi podległych pracowników. Regulacje płac nastąpić mają od września 

2010r.  

W uzupełnieniu wypowiedzi Starosty, Skarbnik Powiatu przypomniała, iż w lutym 2010r. 

Dyrektor PUP w Raciborzu, po uzyskaniu zgody na zwiększenie zatrudnienia o 2 ½ etatu, 

poinformował, iż koszty wynagrodzeń i pochodnych w 2010r. na dodatkowe etaty wynoszą 

51.340 zł. Skarbnik Powiatu przekazała, iż po wstępnej analizie wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (bez pochodnych) pracowników Urzędu  

za okres 7 miesięcy b. r. brakująca kwota wynosi ok. 3.000 zł. 

Główna Księgowa PUP w Raciborzu Małgorzata Łaszczewska poinformowała, iż brakująca 

kwota na wynagrodzenia pracowników Urzędu wzrośnie i wynosić będzie ok. 20.000 zł. 

Wynika to z faktu, iż aktualnie wracają do pracy osoby, które przebywały na urlopach 

macierzyńskich i wychowawczych, co spowoduje wzrost wydatków na wynagrodzenia 

(informacja nt. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia 

pracowników PUP w Raciborzu za okres 7 miesięcy 2010r. stanowi załącznik nr 3  

do protokołu).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi oraz Głównej Księgowej PUP  

w Raciborzu przedstawienie aktualnych danych dot. wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na wynagrodzenia oraz propozycji dot. regulacji płac w jednostce. Ustalono, 

iż dane te zostaną przedstawione przez Skarbnika Powiatu na posiedzeniu  

w dniu 14.09.2010r.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili również, że decyzja co do kolejnego 

etapu regulacji płac w PUP w Raciborzu zostanie ewentualnie podjęta w przyszłości,  

gdy możliwości finansowe Powiatu Raciborskiego na to pozwolą.  

Na koniec tej części posiedzenia Dyrektor Stefaniak zaprosił zebranych na otwarcie Centrum 

Aktywizacji Zawodowej mieszczącego się w siedzibie Urzędu w dniu 27.09.2010r.  

o godz. 13.30. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 180/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.  

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

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 2010 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w § 4260 o kwotę 20.000 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu o kwotę 20.000 zł w § 4260. W obecnej sytuacji w/w jednostka 

powinna dokonać stosownych przesunięć, aby zabezpieczyć środki na brakującą energię.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do współrealizacji Projektu „Łatwy dostęp do trudnego prawa. 

Poradnictwo obywatelskie w mieście Rybnik i w powiecie raciborskim”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą  

w Rybniku zwróciło się do Zarządu Powiatu z propozycją partnerstwa w przygotowaniu  

i realizacji Projektu „Łatwy dostęp do trudnego prawa. Poradnictwo obywatelskie w mieście 

Rybnik i w powiecie raciborskim”. Projekt zakłada, iż w Rybniku oraz przemiennie  

w gminach naszego powiatu będą udzielane bezpłatne porady prawne oraz prowadzone 

konsultacje z fachowcami z wybranych dziedzin w zależności od potrzeb. 

Projekt realizowany byłyby przez: 

1) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku                          

przy ul. J. F. Białych 7 – Lider Projektu; 

2) Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich z siedzibą w Radlinie             

przy ul. Solskiego 15 – Partner Projektu; 

3) Powiat Raciborski – Partner Projektu. 

Zadaniem Powiatu w ramach projektu będzie redagowanie, drukowanie i kolportaż ulotki 

reklamującej Projekt. Projekt na być realizowany przez 50 m-cy od stycznia 2011r.                    
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Przy realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny realizatorów, całość projektu 

finansowana jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, może natomiast zajść potrzeba 

zaangażowania środków własnych Powiatu, w kwocie 6 000,00 zł miesięcznie, do czasu 

otrzymania refundacji od Lidera Projektu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do współrealizacji Projektu „Łatwy dostęp do trudnego prawa. Poradnictwo obywatelskie  

w mieście Rybnik i w powiecie raciborskim”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu o zatrudnieniu  

w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 nauczycieli emerytów – Pana Jana Kalabińskiego,  

Pana Jana Psotę, Pana Edwarda Dutkę oraz Pana Jerzego Gizowskiego. 

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

W związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy Zarząd Powiatu 

Raciborskiego przyjął bez zastrzeżeń informację Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu o zatrudnieniu w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 nauczycieli emerytów  

– Pana Jana Kalabińskiego, Pana Jana Psotę, Pana Edwarda Dutkę do prowadzenia zajęć  
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z przedmiotów zawodowych elektrycznych i mechanicznych. Odnośnie zatrudnienia emeryta 

Pana Jerzego Gizowskiego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego polecił,  

aby Dyrektor przedstawił dokumenty potwierdzające, iż poczynił starania, celem zatrudnienia 

nauczycieli wf.-u zgłaszających się, np. na Targi Pracy czy do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji 

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu o zatrudnieniu  

w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta – Panią Małgorzatę Kolos  

w wymiarze 12 godzin tygodniowo.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu o zatrudnieniu w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta  

– Pani Małgorzaty Kolos do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w wymiarze 

12 godzin tygodniowo,  

2. mając na uwadze brak wykwalifikowanych nauczycieli do prowadzenia zajęć  

z przedmiotów zawodowych postanowił, iż powyższa sprawa zostanie omówiona  

na posiedzeniu w dniu 05.10.2010r. z udziałem dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych 

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.  

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje 

zainteresowanych. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do załatwienia 

sprawy przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie przedstawienia koncepcji 

funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu oraz Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 2015. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego omówił koncepcje funkcjonowania Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 

– 2015 postanawiając, iż uwagi co powyższych materiałów przedstawi w obecności 

Dyrektora PPP w Raciborzu na posiedzeniu w dniu 14.09.2010r. (godz. 13.00)  

oraz w obecności Dyrektora MDK w Raciborzu w dniu 21.09.2010r.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Modernizacja instalacji elektrycznych 

oraz roboty murarskie, instalacyjne i malarskie na parterze budynku w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 12”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Modernizacja instalacji elektrycznych oraz roboty murarskie, instalacyjne i malarskie  

na parterze budynku w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 12” 

do kwoty 1400 zł (brutto). Płatne z działu 854, rozdziału 85407, § 4270. 

 

Starosta omówił interpelacje i zapytania zgłoszone na XLVII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.08.2010r., które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów udzielić odpowiedzi na interpelację Radnego 

K. Ciszka,  

2. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację  

nr 1 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego A. Plury, 

3. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 2 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego A. Plury oraz interpelację 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego N. Miki,  

4. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na zapytanie Radnego  

J. Matyji.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 07.09.2010r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

poświęcone rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu (informacja 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  

 

Ad. 5 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego Pełnomocnika  

ds. Zarządzania Jakością Dominikę Świerk-Barę. Poinformował, iż Pełnomocnik przygotował 

Informację na przegląd systemu zarządzenia jakością przez kierownictwo za okres wrzesień 

2009r. – sierpień 2010r.  
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Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością zapoznał zebranych z treścią dokumentu,  

który przechowywany jest w w/w komórce organizacyjnej.  

Po dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego sformułowali wnioski  

dot. funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w tut. Starostwie: 

1. Sugestie i zalecenia z auditu recertyfikacyjnego z 2009r. zostały wprowadzone  

do Systemu. 

2. Zaplanowane audity wewnętrzne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. 

3. Pozytywnie ocenia się wprowadzone zmiany do dokumentacji systemowej. Jednakże, 

aby struktura procesów była czytelna dla pracowników, należy do każdej grupy procesów 

przyporządkować wewnętrzne regulacje (dokumenty opisujące sposób realizacji)  

oraz udostępnić dokument w Bazie Rejestrów Urzędowych w zakładce Dokumentacja 

systemowa ISO 9001.  

4. Mając na uwadze planowane wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów 

należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia świadomości pracowników  

w zakresie właściwego stosowania Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu  

oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.  

5. W związku z bardzo małą liczbą ankiet wypełnianych przez klientów w ciągu roku należy  

zaprzestać prowadzenia samodzielnych badań przez Starostwo i przyjąć zasadę,  

iż co najmniej raz w roku przeprowadzanie badań dot. satysfakcji klienta będzie zlecane 

zewnętrznym instytucjom. 

6. Pomiar jakości usług obejmuje: 

 satysfakcję klienta,  

 analizę skarg i wniosków, 

 załatwianie spraw administracyjnych w poszczególnych obszarach, w jak najkrótszym 

czasie. 

7. Po wnikliwej analizie działania SZJ w okresie sprawozdawczym stwierdza się, że System 

jest zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009. 

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatu Raciborskiego odbyło się w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach. W trakcie posiedzenia Dyrektor Halina Wyjadłowska 
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przedstawiła sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach (załącznik nr 15 do protokołu) oraz zapoznała zebranych ze stanem prac 

remontowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  

 

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. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.09.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.09.2010r.  

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nr FK-0717-34/MŁ/10  

z dnia 01.09.2010r.  

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do współrealizacji Projektu „Łatwy dostęp do trudnego prawa. 

Poradnictwo obywatelskie w mieście Rybnik i w powiecie raciborskim”.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do współrealizacji Projektu „Łatwy dostęp do trudnego prawa. Poradnictwo obywatelskie  

w mieście Rybnik i w powiecie raciborskim”. 

8. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu o zatrudnieniu w Szkole w roku szkolnym 

2010/2011 nauczycieli emerytów – Pana Jana Kalabińskiego, Pana Jana Psotę,  

Pana Edwarda Dutkę oraz Pana Jerzego Gizowskiego. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji Dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu o zatrudnieniu  

w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta – Panią Małgorzatę Kolos  

w wymiarze 12 godzin tygodniowo.  

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do załatwienia sprawy przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie przedstawienia koncepcji funkcjonowania 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu oraz Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 2015. 

12. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Modernizacja instalacji elektrycznych oraz roboty 

murarskie, instalacyjne i malarskie na parterze budynku w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 12”. 
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13. Interpelacje i zapytania zgłoszone na XLVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31.08.2010r. (pismo nr BR. 0045-6/10 z dnia 01.09.2010r.).  

14. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (pismo nr BR. 0058-

7/8/10 z dnia 02.09.2010r.).  

15. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 


