
PROTOKÓŁ  NR 69/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 22 kwietnia 2008r.

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. Karta  działań  zapobiegawczych  dot.  pozyskania  środków  na  zwiększenie  miejsc  

w  przedszkolach  zlokalizowanych  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  dla  dzieci  kobiet 

bezrobotnych, które powracają na rynek pracy. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  68/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 15.04.2008r. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego Norbert Mika. 

Ad. 1

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  działań  zapobiegawczych  dot.  pozyskania  środków  

na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego 

dla dzieci kobiet bezrobotnych, które powracają na rynek pracy. Starosta przekazał, iż w maju 

b.r.  Marszałek  Województwa  Śląskiego  ogłosi  konkurs  na  programy  z  działania  9.1.1.  

–  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  wychowania  przedszkolnego.  Do  dnia  30.05.2008r. 
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Dyrektor PUP w Raciborzu przygotuje informację o podjętych działaniach w w/w zakresie, 

którą na posiedzenie Zarządu przedłoży Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

W/w karta działań zapobiegawczych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  do  wiadomości  kartę  działań  zapobiegawczych  

dot. pozyskania środków na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Raciborskiego dla dzieci kobiet bezrobotnych, które powracają na rynek pracy.

Ad. 2

Protokół  Nr  68/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  15.04.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Starosta  omówił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  powierzenia 

pełnienia  obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

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

Starosta  poinformował,  iż  pełnienie  obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2 powierza się Pani Halinie Wyjadłowskiej  

z dniem 01.05.2008r. do dnia 31.10.2008r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 4

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. zwiększenia etatu o psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

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

W  trakcie  dyskusji  na  w/w  temat  zebrani  zwrócili  uwagę  na  fakt,  iż  ze  względu  

na  wzrastającą  liczbę  dzieci  i  młodzieży  zgłaszanej  do  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej  w  Raciborzu  oraz  rodzaj  zaburzeń  wymagających  pogłębionej  diagnozy 
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psychologicznej,  wydłużył  się  czas  oczekiwania  na  badania  i  realizację  innych  zajęć.  

Czas  oczekiwania  na  badania  dzieci  i  młodzieży  wynosi  ok.  9  –  11  tygodni.  

Mimo zwiększonych zadań liczba etatów w Poradni nie uległa zmianie. Aktualnie Dyrektor 

PPP zwrócił  się  z prośbą o zatrudnienie dodatkowego psychologa,  na okres od września  

do  grudnia  2008r.  Miesięczny  koszt  utrzymania  etatu  psychologa  wynosi  2.501,80zł. 

Placówka nie posiada środków finansowych na zabezpieczenie etatu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  powrócić  do  omówienia  w/w  karty 

informacyjnej  na  kolejnym  posiedzeniu,  w  trakcie,  którego  Dyrektor  PPP  w  Raciborzu 

Danuta Hryniewicz przedstawi informację  nt.  ilości  dzieci  i  młodzieży zgłaszających się  

do  Poradni,  z  podziałem na  poszczególne  gminy  Powiatu  Raciborskiego.  O  powyższym 

Dyrektora PPP poinformuje Wicestarosta. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przeszkolenia  dodatkowego  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  w Raciborzu  

w zakresie prowadzenia terapii metodą Tomatisa.

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

Wicestarosta  przekazał,  iż  pracownia  do  prowadzenia  terapii  metodą  Tomatisa  cieszy  się 

ogromnym  zainteresowaniem  i  jest  jedyną  tego  typu  pracownią  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego.  W  ramach  projektu  MEN  przeszkolony  został  tylko  jeden  nauczyciel. 

Pracownia  byłaby  bardziej  efektywna,  gdyby  jeszcze  jeden  nauczyciel  mógł  prowadzić 

terapię. Szkolenie planowane jest na maj b.r. Przeszkolenie w późniejszym terminie może być 

niemożliwe, gdyż metodę Tomatisa chronią prawa autorskie i uzyskanie zgody wymaga wielu 

dodatkowych formalności i zabiegów organizacyjnych. Koszt szkolenia wynosi ok. 5 000 zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na przeszkolenie dodatkowego nauczyciela  

w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu w zakresie prowadzenia terapii metodą Tomatisa. 

Szkolenie  zostanie  sfinansowane  w  ramach  środków  przeznaczonych  na  dokształcanie 

nauczycieli. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zabezpieczenia 

środków finansowych na udział własny w konkursach.

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

Starosta  poinformował,  iż  w  roku  2008  instytucje  wdrażające  programy  finansowane  

z Funduszy Europejskich oraz poszczególne ministerstwa ogłaszać będą wiele konkursów  

na tzw. projekty miękkie z zakresu polityki społecznej, kultury,  oświaty. Do części z tych 
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konkursów o środki  aplikować mogą jednostki  samorządu terytorialnego,  pod warunkiem 

zabezpieczenia w swoich budżetach środków finansowych na wkłady własne.  Wkład ten  

w zależności od projektu może się wahać od 10 do 20 procent planowanej wartości projektu. 

W  obecnej  chwili  w  tut.  Starostwie  trwają  przygotowania  do  udziału  w  konkursie 

Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  na  finansowe  wsparcie  jednostek  samorządu 

terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Zważywszy 

na fakt, iż na dzień dzisiejszy nie jest znana dokładna lista konkursów, do których będzie 

mógł  przystąpić  Powiat  Raciborski,  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  proponuje,  

aby  przeznaczyć  kwotę  co  najmniej  30 000  zł  na  zabezpieczenie  wkładów  własnych  

w ewentualnych konkursach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby przeznaczyć kwotę 30 000 zł z rezerwy 

budżetowej  na  zabezpieczenie  wkładów własnych  Powiatu  Raciborskiego  w  ogłaszanych 

konkursach na tzw. projekty miękkie. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu 

ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia, 

profilaktyka prozdrowotna.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  ogłoszenie  konkursu  ofert  na  wsparcie 

realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia,  profilaktyka 

prozdrowotna. Ponadto ze względu na koszty, Zarząd przychylił się do propozycji Kierownika 

Referatu  Spraw  Społecznych,  aby  w  Nowinach  Raciborskich  w  dniu  29.04.2008r. 

opublikować  tylko  ogłoszenie  o  konkursie,  natomiast  na  stronie  internetowej  Powiatu  

ukaże się ogłoszenie oraz zasady przeprowadzenia konkursu. 

Starosta omówił kartę informacyjną  Referatu Spraw Społecznych dot.  otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.

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

Starosta  przekazał,  iż  Dyrektor  Wydziału  Polityki  Społecznej  Śląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  w Katowicach poinformował,  iż  Powiat  Raciborski  otrzymał  7 650,00 zł  

na  realizację  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej,  realizowanego  przez  powiaty  

– opracowywanie i  realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc  w  rodzinie.  Otrzymane  środki  są  przeznaczone  na  realizację  pięciu, 
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trzymiesięcznych  programów.  Zgodnie  z  art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  29.07.2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie j.s.t. może zlecić realizację tych zadań organizacji 

pozarządowej w trybie  art. 25 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu  ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto 

ze  względu  na  koszty,  Zarząd  przychylił  się  do  propozycji  Kierownika  Referatu  Spraw 

Społecznych,  aby  w  Nowinach  Raciborskich  w  dniu  29.04.2008r.  opublikować  tylko 

ogłoszenie  o  konkursie,  natomiast  ogłoszenie  i  zasady  prowadzenia  konkursu  ukażą  się 

stronie internetowej Powiatu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

przygotować  sprawozdanie  nt.  wykonanych  bezpłatnych  badań  profilaktycznych  

dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego, finansowanych z budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Sprawozdanie  powinno  zawierać  dane  dotyczące  ilości  badań  oraz  informację  o  kontroli 

realizacji programów, w ramach których były prowadzone w/w badania. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia 

protokołu  Komisji  konkursowej  do  rozpatrywania  projektów  otwartego  konkursu  ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął, zaproponowany w protokole z posiedzenia Komisji 

konkursowej  do  rozpatrywania  projektów  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań 

publicznych  w  zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji,  podział 

środków  finansowych  w  formie  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej. Środki finansowe zostały przyznane:

1. Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego  „Victoria” 

w Raciborzu  w  wysokości  6 000  zł  na  organizację  V Międzynarodowych  Zawodów 

Pływackich o Puchar Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego – Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego  „Victoria”  w  Raciborzu  z udziałem  reprezentacji  z  Werdohl,  w ramach 

współpracy Powiatu Raciborskiego z Märkischer Kreis (Niemcy) w dniu 11.05.2008r.,

2. Miejskiemu  Klubowi  Zapaśniczemu  „Unia”  w  Raciborzu  w  wysokości  4 000 zł  

na organizację XVI Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego, Meczu 

międzynarodowego  reprezentacji  MKZ  „Unia”  Racibórz  –  Polska  i  TSV Dewangen  

– Niemcy w dniach 23 – 24.08.2008r.
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na zapłatę za roboty dodatkowe w ramach zadania: „Wykonanie robót ogólnobudowlanych 

dotyczących adaptacji i remontu pozostałych pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego 

przy placu Okrzei 4 w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował dodatkowe roboty konieczne w ramach zadania: 

„Wykonanie  robót  ogólnobudowlanych  dotyczących  adaptacji  i  remontu  pozostałych 

pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy placu Okrzei 4 w Raciborzu” i wyraził 

zgodę na zwiększenie środków na w/w zadanie o kwotę 16 076,40 zł (brutto). Płatne z działu 

750, rozdziału 75020, § 6050. 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją pt. „Zadania powiatu w zakresie komunikacji 

a  problem dojazdów uczniów do  szkół.  Dyskusje  nad  zasadnością  utworzenia  świetlicy  

dla uczniów dojeżdżających”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął w/w informację i zdecydował o utworzeniu świetlicy 

dla  młodzieży  dojeżdżającej  do  szkół  ponadgimnazjalnych  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu, począwszy od 01.09.2008r. Ponadto Zarząd ustalił, iż informacja pt. „Zadania 

powiatu  w  zakresie  komunikacji  a  problem  dojazdów  uczniów  do  szkół.  Dyskusje  

nad  zasadnością  utworzenia  świetlicy  dla  uczniów  dojeżdżających”  zostanie  przekazana  

na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

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 22.04.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.04.2008r. 

3. Karta  działań  zapobiegawczych  dot.  pozyskania  środków  na  zwiększenie  miejsc  

w przedszkolach zlokalizowanych  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  dla  dzieci  kobiet 

bezrobotnych, które powracają na rynek pracy.

4. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powierzenia  pełnienia 

obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

6. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  etatu  

o psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

7. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przeszkolenia dodatkowego 

nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu w zakresie prowadzenia terapii 

metodą Tomatisa.

8. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zabezpieczenia  środków 

finansowych na udział własny w konkursach.

9. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  otwartego  konkursu  ofert  

na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia, 

profilaktyka prozdrowotna.

10. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  otwartego  konkursu  ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia protokołu Komisji 

konkursowej do rozpatrywania projektów otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

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

za  roboty  dodatkowe  w  ramach  zadania:  „Wykonanie  robót  ogólnobudowlanych 

dotyczących  adaptacji  i  remontu  pozostałych  pomieszczeń  budynku  Starostwa 

Powiatowego przy placu Okrzei 4 w Raciborzu”. 

13. Informacja pt. „Zadania powiatu w zakresie komunikacji a problem dojazdów uczniów 

do szkół. Dyskusje nad zasadnością utworzenia świetlicy dla uczniów dojeżdżających”. 
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