
PROTOKÓŁ  NR 103/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 30 grudnia 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  102/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 23.12.2008r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  102/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  23.12.2008r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

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  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  zmian  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

1



Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów najmu oraz bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta  zaproponował,  aby Zarząd  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umów najmu przez  Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z następującymi podmiotami:

1) Marianem  Gałązką,  zamieszkałym  w  Raciborzu  przy  ulicy  Szczecińskiej  26, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą – Firma Handlowa „GA-MAR”, 

2) Stanisławem  Gamrotem,  zamieszkałym  w  Raciborzu  przy  ulicy  Brzeskiej  43  

– lekarzem medycyny.

Starosta dodał, iż umowy najmu z w/w podmiotami zostaną zawarte na czas nieokreślony. 

Jednocześnie  poinformował,  iż  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  „Złota  Jesień”  

w Raciborzu  zostanie  zobowiązany do  zamieszczenia  w  umowach  najmu odpowiedniego 

postanowienia umożliwiającego aktualizację stawki czynszu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

najmu oraz bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, tj.: „Prowadzenie 

na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2009 – 2011, świetlicy dworcowej dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych”.

Zgodnie z regulacją  art.  19 pkt 19 i 12  ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej  

(t.  j.  Dz.  U. z 2008r.,  Nr 115, poz.  728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy 

„podejmowanie  innych  działań  wynikających  z  rozpoznanych  potrzeb”.  Jak  wynika 

z ankiety przeprowadzonej przez Referat Edukacji,  Kultury i Sportu wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych istnieje duże zapotrzebowanie na funkcjonowanie w Raciborzu świetlicy 

dworcowej. Ustalenia ankiety potwierdzają opinie dyrektorów szkół oraz komendanta Policji 

w  Raciborzu  oraz  Straży  Miejskiej  w  Raciborzu.  Ponieważ  Powiat  nie  dysponuje 

odpowiednią kadrą do realizacji  tych zadań najbardziej  racjonalnym jest  powierzenie jego 

realizacji organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy społecznej, udzielając jej 

dotacji na realizację zleconego zadania. 

Po dyskusji, Zarząd postanowił, aby § 4 zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej, 

prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2009 – 2011, świetlicy dworcowej dla 

młodzieży  szkół  ponadgimnazjalnych,  stanowiący  załącznik  nr  2  do  projektu  uchwały 

otrzymał brzmienie:

3. „W ramach działalności  świetlicy dworcowej  dla  młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych 

Zleceniobiorca zapewni:

1) funkcjonowanie  świetlicy dworcowej  w budynku dworca  autobusowego  w Raciborzu, 

przy ul. Pocztowej 4 w okresie od 02.03.09. do 22.12.2009 r.,

2) w świetlicy pracę opiekuńczo – wychowawczą z młodzieżą,

3) w  okresie,  o  którym  mowa  w  pkt 1  świetlica  będzie  udostępniana  młodzieży  w  dni 

działalności  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  raciborskiego  w godz.  od  730 do  900 

i w godz. od 1330 do 1700,

4) świetlicę,  o  której  mowa  w  pkt 1  prowadzić  będzie  osoba  posiadająca  wykształcenie 

pedagogiczne, która będzie odpowiedzialna między innymi za jakość pracy opiekuńczo 

– wychowawczej z młodzieżą oraz jej bezpieczeństwo,

5) zapewni utrzymanie czystości w pomieszczeniach świetlicy i WC”.

Po dyskusji, Zarząd postanowił, aby § 4 ust. 3 projektu umowy w sprawie przekazania dotacji 

celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 
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pomocy społecznej,  prowadzenie  na terenie powiatu raciborskiego,  w latach 2009 – 2011, 

świetlicy dworcowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych otrzymał brzmienie:

3. „W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zapewni:

1) funkcjonowanie  świetlicy  w  dni  działalności  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu 

raciborskiego w godz. od 730 do 900 i w godz. od 1330 do 1700,

2) w świetlicy pracę opiekuńczo – wychowawczą z młodzieżą,

3) prowadzenie świetlicy przez osobę posiadającą wykształcenie pedagogiczne, która będzie 

odpowiedzialna między innymi za jakość pracy opiekuńczo – wychowawczej z młodzieżą 

oraz jej bezpieczeństwo,

4) utrzymanie czystości w pomieszczeniach świetlicy i WC”.

Po zmianie, przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

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

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zatwierdzenia  listy  potencjalnych  stypendystów  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem 

realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 

9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

0  głosów wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  potencjalnych 

stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka 

drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować  na  kolejne  posiedzenie  Zarządu  informację  nt.  wywiązywania  się  

przez  poszczególne  gminy  z  obowiązków  wynikających  z  podpisanych  umów  na  rzecz 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu 

na  Śląsku”  w  ramach  Poddziałania  9.1.3  Pomoc  Stypendialna  dla  uczniów  szczególnie 
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uzdolnionych  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w  Województwie  Śląskim 

współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Szczegółowych 

informacji udzieli Wicestarosta. 

Do informacji  należy dołączyć  projekt  pisma skierowanego  do  wszystkich  gmin Powiatu 

Raciborskiego  zwracającego  uwagę  na  konieczność  rzetelnego  podejścia  do  realizacji 

obowiązków,  o  których  mowa  w  zawartych  umowach,  w  szczególności  w  kontekście 

perspektywy wieloletniej współpracy w ramach projektu stypendialnego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Sekretarzowi  Powiatu,  aby  począwszy  od  2009r. 

przedstawiała na posiedzeniach informacje nt. ogłoszonych, najważniejszych aktów prawnych 

dotyczących funkcjonowania samorządu powiatowego.

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 30.12.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.12.2008r. 

3. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

4. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umów najmu oraz bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

najmu oraz bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy społecznej.

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy społecznej – po zmianie. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  listy 

potencjalnych  stypendystów z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem realizacji  projektu 

systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  w  ramach  Poddziałania  9.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. Uchwała  Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zatwierdzenia  listy potencjalnych 

stypendystów z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem realizacji  projektu  systemowego 

„Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  w  ramach  Poddziałania  9.1.3  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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