PROTOKÓŁ NR 123/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 19 maja 2009r.
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 122/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 12.05.2009r.
2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudnienia w Zespole Szkół
Specjalnych w Raciborzu dwóch osób na stanowiska ds. kadr i referenta ds. płac.
3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
4. Sprawy bieżące.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Adam Wajda złożył relację z wizyty
w Powiecie Elbe – Elster, który jest również powiatem partnerskim Powiatu Märkischer.
W trakcie wizyty, jaka miała miejsce w dniach 14-16.05.2009r. obchodzono 10-tą rocznicę
podpisania umowy partnerskiej między Powiatem Elbe – Elster a Powiatem Nakielskim.
Ad. 1
Protokół Nr 122/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.05.2009r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

1

Ad. 2
Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
Ewę Konopnicką, informując, iż wizyta Pani Dyrektor związana jest z prośbą o zwiększenie
zatrudnienia w jednostce o dwie osoby, tj. ds. kadr i ds. płac.
Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudnienia w Zespole Szkół
Specjalnych w Raciborzu dwóch osób na stanowiska ds. kadr i referenta ds. płac stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Dyrektor Konopnicka poinformowała, iż w chwili obecnej w skład Zespołu wchodzą cztery
szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do

Pracy i

Zasadnicza Szkoła

Zawodowa

Specjalna

Nr

7.

Łącznie w Zespole zatrudnionych jest 74 pracowników. Na dzień dzisiejszy obsługą kadrową
zajmuje się sekretarz szkoły, a sprawami związanymi z obsługą księgową i płacową
pracowników – główny księgowy. Jak dodała Dyrektor Konopnicka osoba zatrudniona
na stanowisku głównego księgowego często jest nieobecna w pracy z powodu problemów
zdrowotnych. Długa absencja chorobowa powoduje konieczność zatrudnienia księgowego
na zastępstwo.
Mając na względzie powyższe argumenty oraz fakt, iż Zespół Szkół Specjalny w Raciborzu
rozwija się dynamicznie, Dyrektor Konopnicka poprosiła zebranych o zwiększenie
zatrudnienia w jednostce o 1 etat, począwszy od 01.09.2009r.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w Zespole Szkół
Specjalnych w Raciborzu o 1 etat, począwszy od 01.09.2009r., celem wzmocnienia służb
księgowych jednostki.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Ad. 4
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków PFOŚiGW zadania pn.: „Demontaż
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektu budowlanego”.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Starosta poinformował, iż w dniu 13.03.2009r. Pan Józef Malcharczyk złożył wniosek
o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu unieszkodliwiania odpadów. Z informacji
zawartych we wniosku wynika, że celem zadania jest demontaż i utylizacja odpadów
zawierających azbest znajdujących się na połaci dachu i ścianach bocznych budynku
gospodarczego.

Azbestem

pokryta

jest

powierzchnia

o

wielkości

1010 m2.

Po przeprowadzeniu modernizacji budynek ten będzie pełnił funkcję magazynu zbożowego.
Realizacja zadania planowana jest od 15.06.2009r. do 30.11.2009r., a jego całkowity, koszt
planowany jest na ok. 70.000,00 zł, z czego kwota 12.500,00 zł to przewidywany koszt
samego demontażu i utylizacji azbestu. Ze względu na rozmiar inwestycji Wnioskodawca
zwraca się z prośbą o udzielenie dotacji w kwocie wyższej, niż standardowo przyznawana
osobom fizycznym (na utylizację azbestu) kwota do 1.000,00 zł. Jak informuje Referat,
zgodnie z art. 407 pkt 1 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska,
Regulaminem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje
prawna możliwość przeznaczenia dotacji na tego rodzaju zadanie.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż PFOŚiGW posiada środki, które mogą być
przeznaczone na realizację w/w zadania, a także cel ekologiczny, jaki zostanie osiągnięty
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa proponuje zaakceptować
przedłożony wniosek i dofinansować przedmiotowe zadanie w wysokości do 5.050 zł.
Przy obliczeniu kwoty przyjęto założenie, że na „standardowy” dach o powierzchni
ok. 200 m2 przyznawana jest dotacja w wysokości do 1.000,00 zł, więc adekwatnie
do powierzchni, jaka ma być modernizowana otrzymano powyższą kwotę. Dotacja w tej
wysokości stanowiłaby 40,40% całości zadania (w części stanowiącej utylizację azbestu).
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków PFOŚiGW
zadania pn.: „Demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących
z obiektu budowlanego” w wysokości do 5.050 zł.
Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
dot. zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny na realizację rządowego
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programu do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wicestarosta

przypomniał,

iż

Zarząd

Powiatu

Raciborskiego

na

posiedzeniu

w dniu 31.03.2009r. wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 25 000 zł na rozszerzenie
systemu monitoringu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. Jednakże
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach pokazała się informacja
o rządowym programie wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach
i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Powiat Raciborski
ma możliwość złożenia do Wojewody Śląskiego w terminie do 20.05.2009r. wniosku
o udzielenie dotacji. Dotacji udziela się na:
1. zakup i instalację w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji
standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem,
2. modernizację lub rozszerzenie działających w szkołach i placówkach urządzeń
do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.
Jak przypomniał Wicestarosta szkoły podległe Powiatowi Raciborskiemu otrzymały
dofinansowanie do zainstalowania systemu monitoringu w 2007r. W bieżącym roku będą
one wnioskowały o udzielenie dotacji na modernizację lub rozszerzenie działających
w szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu
wizyjnego.
Zarząd Powiatu Raciborskiego, mając na uwadze konieczność modernizacji lub rozszerzenia
działających w szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci
monitoringu wizyjnego, wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości
12 309 zł na wkład własny na realizację programu do zapewnienia bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny
w szkołach i placówkach”. Wkład własny zabezpieczony zostanie w budżetach:
MOW w Rudach, ZSOMS w Raciborzu, ZSM w Raciborzu, ZSZ w Raciborzu,
ZSE w Raciborzu, ZSS w Raciborzu ze środków powiatowych przeznaczonych
na realizację zadań oświatowych w 2009r. Wniosek o dokonanie niezbędnych przesunięć
środków Referat Edukacji, Kultury i Sportu powinien niezwłocznie złożyć w Wydziale
Finansowym tut. Starostwa.
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o dofinansowanie obozu
ekologicznego w Grecji.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Po wnikliwym przeanalizowaniu przedmiotowej karty informacyjnej, Zarząd Powiatu
Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków PFOŚiGW obozu ekologicznego
w Grecji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu,
w tym na sfinansowanie kosztów przejazdu autokarem na trasie Racibórz – Opava
w dniu 26.05.2009r. oraz Opava – Racibórz w dniu 12.06.2009r. Jednocześnie zobowiązał
Dyrektora ZSO Nr 2 w Raciborzu do złożenia sprawozdania z pobytu uczniów na obozie
ekologicznym. O powyższym Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
poinformuje w/w Dyrektora.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury
i Sportu na obowiązek przestrzegania zapisów Instrukcji postępowania Nr 13/OR/2007
w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie przekazywania materiałów
na posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego, w szczególności dotyczących terminu
przekazywania materiałów na posiedzenia Zarządu.
Starosta zapoznał zebranych z tematyką oraz terminami posiedzeń komisji stałych Rady
Powiatu Raciborskiego zaplanowanych na maj 2009r. (w/w informacja stanowi załącznik
nr 9 do protokołu).
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 19.05.2009r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.05.2009r.
3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudnienia w Zespole Szkół
Specjalnych w Raciborzu dwóch osób na stanowiska ds. kadr i referenta ds. płac.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2009r.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2009r.
6. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
dot. dofinansowania ze środków PFOŚiGW zadania pn.: „Demontaż i unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektu budowlanego”.
7. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zabezpieczenia środków
finansowych na wkład własny na realizację rządowego programu do zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach
i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
8. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o dofinansowanie obozu ekologicznego
w Grecji.
9. Pismo Kierownika Biura Rady Powiatu Raciborskiego nr BR. 0058-7-5/09
z dnia 14.05.2009r.
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