
PROTOKÓŁ  NR 190/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 2 listopada 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:
1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  189/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.10.2010r. 

2. Koncepcja funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 

2015.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  189/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  26.10.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przywitał  obecną  na  posiedzeniu  Dyrektor  Młodzieżowego  Domu  Kultury  

w  Raciborzu  Elżbietę  Biskup  i  poprosił  o  przedstawienie  koncepcji  funkcjonowania 

przedmiotowej placówki na lata 2010 - 2015.
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Dyrektor E. Biskup przedstawiła koncepcję rozwoju placówki na lata  2010 – 2015, która 

obejmuje  obszary:  koncepcji  pracy,  zarządzania  i  organizacji,  kształcenia,  wychowania  

i opieki.

W/w koncepcja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dyrektor zwróciła się z prośbą o utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. pedagogicznych. 

Prośbę uzasadniła stale powiększającym się zakresem działań placówki oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa  w  postaci  prawnej  odpowiedzialności  na  czas  ewentualnej  nieobecności 

głównego  dyrektora  związanej  z  chorobą,  urlopem,  wyjazdem  służbowym.  Po  krótkiej 

dyskusji Starosta stwierdził, iż nie ma podstaw do zmiany struktury organizacyjnej placówki 

oraz zatrudniania wicedyrektora. Starosta zaproponował, aby Dyrektor wyznaczyła jednego 

pracownika, który ma największe predyspozycje do pełnienia obowiązków dyrektora podczas 

jego nieobecności. Ponadto, wyznaczony pracownik powinien otrzymać odpowiedni dodatek 

za pełnienie zastępstwa.  

Ad. 3

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia 

uchwał dotyczących cenników.

W/w projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/465/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.09.2010r.  

w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat  

za  korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  Powiatu  Raciborskiego 

zachodzi  konieczność  uchylenia  wcześniejszych  rozstrzygnięć  Rady  Powiatu  w  zakresie 

ustalenia  wysokości  cen  i  opłat  za  korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  sportowych 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. 

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  uchylenia  uchwał  dotyczących  cenników  oraz  postanowił  

o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2010r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia cennika za korzystanie z usług 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób nieprzebywających w Domu 

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

Zgodnie  z  §  2  ust.  1  statutu  nadanego  Uchwałą  Nr  XLVI/440/2010  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  22.06.2010r.  DPS  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu  jest  samodzielną, 

budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Raciborskiego. Oprócz zadań opiekuńczych dla 

swoich mieszkańców Dom świadczy różnego rodzaju usługi odpłatnie dla osób nie będących 

jego mieszkańcami na stałe. Uchwałą Nr XLVIII/465/2010 z dnia 28.09.2010r. Rada Powiatu 

Raciborskiego  powierzyła  Zarządowi  Powiatu  uprawnienia  do  ustalania  wysokości  cen  

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego 

Mając powyższe na uwadze dotychczas stosowany cennik w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu 

zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/529/2006 Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.04.2006r. 

powinien  zostać  uchylony,  aby  w  placówce  nie  funkcjonowały  dwa  cenniki  tj.  jeden 

uchwalony przez Radę, a drugi przez Zarząd Powiatu.

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  uchylenia  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej 

ustalenia  cennika  za  korzystanie  z  usług  Domu  Pomocy  Społecznej  „Złota  Jesień”  

w  Raciborzu  dla  osób  nieprzebywających  w  Domu  na  stałe  oraz  postanowił  o  jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2010r.

Ad. 4

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 6 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

cennika  za  korzystanie  z  sal  gimnastycznych,  pomieszczeń  i  urządzeń  oraz  zajęć  

sportowo-rekreacyjnych  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 6.
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Starosta polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uzupełnić przedmiotowy 

projekt  uchwały  o  dotychczas  obowiązujący  cennik.  Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu 

zostanie ponownie omówiony na kolejnym posiedzeniu w dniu 09.11.2010r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

cennika opłat za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

przez osoby nieprzebywające w Domu na stałe.

Starosta polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych uzupełnić przedmiotowy projekt 

o  dotychczas  obowiązujący  cennik.  Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  zostanie  ponownie 

omówiony na kolejnym posiedzeniu w dniu 09.11.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek 

czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego.

Starosta  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przeanalizować  przedmiotowy  projekt,  mając  

na  uwadze  średnie  wysokości  stawek  obowiązujących  na  terenie  powiatu  raciborskiego  

oraz  liczbę  potencjalnych  wydzierżawiających  i  wynajmujących,  na  kolejne  posiedzenie  

w dniu 09.11.2010r.

Starosta ponownie przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zgodnie  z  sugestią  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  Powiatu  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu przygotować projekty uchwał Zarządu Powiatu w przedmiotowej 

sprawie imiennie dla każdego dłużnika wraz z uzasadnieniem.

Ad. 5

Wicestarosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  nowej  koncepcji  wspierania  doradztwa  metodycznego  i  doskonalenia  zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

W/w  karta  informacyjna  stanowi  załącznik  nr  14  do  protokołu  nr  189/10  z  posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 26.10.2010r.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  nową  koncepcją  wspierania  doradztwa 

metodycznego  i  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkół  i  placówek  oświatowych 

podległych  Powiatowi  Raciborskiemu,  jednocześnie  upoważnił  Wicestarostę  do  podjęcia 

rozmów  z  przedstawicielami  gmin  powiatu  raciborskiego  oraz  przedstawicielem  powiatu 

wodzisławskiego  w  sprawie  możliwości  skorzystania  z  oferty  Powiatowego  Ośrodka 

Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śląskim w zakresie  doradztwa  metodycznego  

oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  z  kartą  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

dot.  przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 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  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej  i  Wspierania Przedsiębiorczości  na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w  Raciborzu  nr  ZSO  Nr  1/3014/56/10  z  dnia  27.10.2010r.  dot.  wyrażenia  zgody  

na  zwiększenie  budżetu  szkoły  o  kwotę  25.000zł,  z  przeznaczeniem  na  energię.  Zarząd 

Powiatu po zapoznaniu się z prośbą Dyrektora, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu ZSO 

Nr 1 w Raciborzu o przedmiotową kwotę z przeznaczeniem na energię.

Starosta przedstawił informację Biura Rady dot. planowanego na dzień 04.11.2010r. o godz. 

13.30  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej,  które  będzie  poświęcone  rozpatrzeniu  skargi  

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

W/w informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na XLIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

26.10.2010r. 
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W/w interpelacje stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi 

na interpelacje Radnego W. Gumieniaka oraz Radnego K. Ciszka zgłoszone na sesji  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Dominika Świerk-Bara
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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 02.11.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.11.2010r. 

3. Koncepcja  rozwoju  na  lata  2010-2015  Pięcioletni  Program  Rozwoju  Placówki 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał dotyczących 

cenników.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  ustalenia  cennika  za  korzystanie  z  usług  Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób nieprzebywających w Domu  

na stałe.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

8. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  należności  

za wyżywienie byłych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

10. Informacja  Biura  Rady  dot.  planowanego  na  dzień  04.11.2010r.  posiedzenia  Komisji 

Rewizyjnej.

11. Interpelacje zgłoszone na XLIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.
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