
PROTOKÓŁ  NR 131/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 18 sierpnia 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  130/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 11.08.2009r. 

2. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  prowadzenia  przez  Powiatowy 

Urząd  Pracy  w Raciborzu  spraw związanych  z  udzielaniem przez  państwo  okresowej, 

zwrotnej pomocy osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  130/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  11.08.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu 

Edmunda Stefaniaka i przypomniał, iż wizyta Dyrektora wiąże się z omawianą na poprzednim 
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posiedzeniu kartą informacyjną dot. prowadzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

spraw  związanych  z  udzielaniem  przez  państwo  okresowej,  zwrotnej  pomocy  osobom 

fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego. 

Dyrektor  Stefaniak  poinformował,  iż  dnia  5.08.2009r.  weszła  w  życie  ustawa  

z  dnia  19.06.2009r.  o  pomocy  państwa  w  spłacie  niektórych  kredytów  mieszkaniowych 

udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964). Zgodnie z zapisami tej 

ustawy  państwo  ze  środków  Funduszu  Pracy  za  pośrednictwem  Banku  Gospodarstwa 

Krajowego udziela okresowej zwrotnej pomocy osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty 

kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę. 

Pomoc  może  być  przyznana  kredytobiorcy  zobowiązanemu  do  spłaty  kredytu 

mieszkaniowego, który po dniu 01.07.2008r. utracił pracę rozumianą jako:

− zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,

− prowadzenie  działalności  gospodarczej,  podlegającej  wpisowi  do  ewidencji 

działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,

oraz  zarejestrował  się  jako  bezrobotny  i  któremu  przyznano  prawo  do  zasiłku  

dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego.

Pomoc  nie  może  być  przyznana,  jeżeli  w  dniu  złożenia  wniosku  o  pomoc  uprawniony  

lub jego małżonek:

− jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

− posiada  inne  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego,  spółdzielcze 

własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego,  prawo  do  domu  jednorodzinnego 

w  spółdzielni  mieszkaniowej  lub  prawo  do  domu  jednorodzinnego  lub  lokalu 

mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,

− jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Pomoc polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej 

kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu 

kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wysokość pomocy wynosi 

równowartość  12 miesięcznych rat  kapitałowych i  odsetkowych kredytu  mieszkaniowego, 

z  tym  że  jeżeli  wysokość  miesięcznej  raty  kapitałowej  i  odsetkowej  jest  wyższa  

niż 1 200,00 zł, do określenia wysokości pomocy przyjmuje się kwotę 1 200,00 zł. Pomoc jest 

przekazywana w miesięcznych ratach na wskazany przez instytucję  kredytującą rachunek, 

przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego. 

2



Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek bezrobotnego 

złożony w terminie do dnia 31.12.2010r., w powiatowym urzędzie pracy, w którym został  

on zarejestrowany jako bezrobotny.

Jak przekazał Dyrektor Stefaniak do kierowanego Urzędu trafiło 10 wniosków bezrobotnych 

ubiegających się o pomoc przy spłacie kredytu mieszkaniowego. Zważywszy na ogrom prac 

związanych z rozpatrywaniem w/w wniosków celowym jest zatrudnienie dodatkowej osoby 

prowadzącej sprawy dotyczące spłaty kredytów mieszkaniowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, celem zatrudnienia osoby prowadzącej sprawy związane z udzielaniem 

przez  państwo  okresowej,  zwrotnej  pomocy osobom fizycznym zobowiązanym do  spłaty 

kredytu mieszkaniowego. Zatrudnienie w/w osoby nastąpić powinno od połowy września b.r. 

Dyrektor Stefaniak zwrócił się również z prośbą do Członków Zarządu o zwiększenie budżetu 

Urzędu, celem zatrudnienia osób sprzątających nową siedzibę jednostki.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na zwiększenie zatrudnienia  o  1  etat  osoby 

sprzątającej  budynek  przy  ul.  Klasztornej  6  w  Raciborzu,  od  momentu  zmiany  siedziby 

Urzędu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do przedstawienia skutków finansowych 

związanych z zwiększeniem zatrudnienia w PUP w Raciborzu. 

Następnie  Dyrektor  Stefaniak  przedstawił  aktualną  informację  nt.  stanu  bezrobocia  

w Powiecie  Raciborskim (załącznik  nr  3  do  protokołu).  Poinformował,  iż  według  stanu  

na  dzień  30.06.2009r.  zarejestrowanych  było  361  bezrobotnych,  natomiast  na  dzień 

31.07.2009r.  zarejestrowano  437  bezrobotnych.  Ogółem  na  dzień  31.07.2009r. 

zarejestrowanych było 2130 bezrobotnych, natomiast na dzień 30.06.2009r. zarejestrowano 

2160 osób. 

W dalszej kolejności Dyrektor Stefaniak przekazał, iż na dzień dzisiejszy kwota pozyskana 

z  rezerwy Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  w związku z programami opracowanymi  

przez  Urząd  wynosi  ogółem 531 900  zł  (szczegółowa  informacja  na  w/w  temat  stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  przedstawioną  przez  Dyrektora  PUP  

w Raciborzu informacją nt. stanu bezrobocia w Powiecie Raciborskim oraz o pozyskanych 

środkach finansowych w 2009r. 
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Ad. 3 

Starosta  przedstawił  tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r.  dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r. 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z tekstem jednolitym projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w tekst jednolity stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2009r.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.08.2009r.

Ad. 4 

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 7 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielania 

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania 
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oświadczeń  woli  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu,  

w tym m.in. podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją  

i  rozliczeniem  projektu  pt.  „Powiatowy  System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  

na  Ziemi  Raciborskiej”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  

w ramach Działania  4.2 System informacji  kulturalnej  Priorytet  IV Kultura Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielania  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych 

z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu,  w  tym  m.in.  podejmowania  wszelkich 

czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Powiatowy 

System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 System informacji 

kulturalnej  Priorytet  IV  Kultura  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w ślad za w/w Uchwałą udzieli pełnomocnictwa głównej 

księgowej Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedłużenia  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych w Raciborzu 

przy ul. Wileńskiej 8.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  przedłuża  się  z  dniem  01.09.2009r.  do  31.08.2014r.  Pani  Bożenie 

Chudzińskiej  –  Latacz  powierzenie  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyznania stypendium sportowego Aleksandrze Iwanowskiej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, 

ustalania  wysokości  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych 

zawodnikom,  trenerom  i działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego 

stanowiącym  załącznik  do  Uchwały  Nr  XXVII/277/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  20.01.2009r.  w sprawie  ustanowienia  stypendiów sportowych,  wyróżnień  i  nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego  z  późn.  zm.  decyzję  o przyznaniu  i  ustaleniu  wysokości  stypendium  

dla  zawodników  podejmuje  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  formie  uchwały.  

W  dniu  25.06.2009r.  wpłynęło  9  wniosków  Zarządu  Klubu  LKS  „Dąb”  Brzeźnica  

o  przyznanie  stypendiów  sportowych  za  wybitne  wyniki  sportowe  zawodnikom  Klubu. 

Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Iwanowskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Pawłowi Drzeżdzonowi.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Drzeżdzonowi.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania 

stypendium sportowego Sebastianowi Jezierzańskiemu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sebastianowi Jezierzańskiemu.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Justynie Ratyńskiej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Justynie Ratyńskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania 

stypendium sportowego Nikoli Chluba.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Nikoli Chluba. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Mateuszowi Pukasowi. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Mateuszowi Pukasowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyznania stypendium sportowego Sabinie Ratyńskiej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sabinie Ratyńskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania 

stypendium sportowego Sarze Jezierzańskiej.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sarze Jezierzańskiej.

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania 

stypendium sportowego Sylwii Bańczyk.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sylwii Bańczyk.

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

W  tym  miejscu  Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  

i  Sportu  dot.  prośby  o  zwiększenie  budżetu  o  kwotę  13  000  zł  z  rezerwy budżetowej  

w Rozdziale 92195 § 4300. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż kwota 13 000 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

1. Wydanie książki z okazji 15-lecia zespołu „Miraż” – 5 000 zł,

2. Wynajem  sceny  podczas  ogólnopolskiej  imprezy  „Wiatraki  2009”  organizowanej 

przez Grupę Podróżników „Rosynant”– 5 000 zł,

3. II Raciborskie Spotkania Jazzowe organizowane przez RCK – 3.000 zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu w Rozdziale 

92195 § 4300 o kwotę 13 000 zł z rezerwy budżetowej Powiatu Raciborskiego.

W ślad  za  w/w  zgodą  Zarządu  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. (rezerwa ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Zarząd  postanowił  jednocześnie,  iż  z  rezerwy  budżetowej  przeznaczy  kwotę  75 000  zł  

na  zakup  nowych  mebli  biurowych  do  budynku  tut.  Starostwa  przy  pl.  Okrzei  4  a  

w Raciborzu. 
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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 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na wycięcie 8 sztuk drzew przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  Dyrektor  DPS  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu  zwróciła  się  z  prośbą  

o  wyrażenie  zgody na  wycięcie  8  sztuk  drzew rosnących  na  nieruchomości  w ewidencji 

gruntów  oznaczonej  jako  działka  nr  685/170  k.  m.  3,  obręb  Ostróg  o  pow.  1.3816  ha, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, ze względu na ich bardzo zły stan zdrowotny 

i  zagrożenie  bezpieczeństwa  osób  trzecich.  Koszty  usunięcia  drzew,  jak  i  samą  wycinkę 

poniesie Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 8 sztuk 

drzew przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu upoważnienia  

do  podpisywania  dokumentów  związanych  z  opracowaniem  Projektu  architektoniczno  

– budowlanego zespołu boisk sportowych realizowanych w programie „Moje boisko Orlik 

2012” zlokalizowanych przy Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu upoważnienia do podpisywania dokumentów 

związanych  z  opracowaniem  Projektu  architektoniczno  –  budowlanego  zespołu  boisk 

sportowych  realizowanych  w  programie  „Moje  boisko  Orlik  2012”  zlokalizowanych  

przy Zespole Szkół Budowlanych i  Rzemiosł  Różnych oraz Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Ad. 5

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

w  sprawie  informacji  zbiorczej  dot.  zapisów  regulaminów  wynagradzania  pracowników 

niepedagogicznych  zatrudnionych  w  szkołach/placówkach  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją zbiorczą dot. zapisów regulaminów 

wynagradzania  pracowników  niepedagogicznych  zatrudnionych  w  szkołach  /  placówkach 

prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Starosta  omówił  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” 

dla p. Ilony Grzymkowskiej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  nie  rozpatrzył  karty  informacyjnej  dot.  dofinansowania  

ze środków PFOŚiGW zadania pn. „Demontaż i unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest pochodzących z obiektu budowlanego” dla p. Ilony Grzymkowskiej,  gdyż formalne 

warunki udzielenia dotacji nie zostały spełnione. 

Ponadto  polecił,  aby w przyszłości  przed  skierowaniem podobnej  sprawy na  posiedzenie 

Zarządu  Referat  sprawdził  czy  został  spełniony  warunek  „szczególnych  względów 

społecznych,  ekonomicznych  i  ekologicznych”  uzasadniających  podjęcie  przez  Zarząd 

decyzji  o  odstąpieniu  od  zasad  wymienionych  w  Regulaminie  Powiatowego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej.  Powyższy warunek „szczególnych względów” 

nie  może  jednak  dotyczyć  aspektów  formalnych  wniosków  składanych  

przez zainteresowanych, szczególnie procedury i terminów wszczynania postępowań. 

Starosta  zaprezentował  protokół  z  problemowej  kontroli  gospodarki  finansowej 

przeprowadzonej  w okresie od 14.07.2009r.  do 27.07.2009r.  w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.

W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  40  

do niniejszego protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z problemowej kontroli gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  14.07.2009r.  do  27.07.2009r.  w  Powiatowym 

Inspektoracie  Nadzoru  Budowlanego  w Raciborzu  oraz  zaakceptował  projekt  wystąpienia 

pokontrolnego.

Jednocześnie  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego,  

aby  w  dokumentach  pokontrolnych  z  następnych  kontroli  finansowych  znalazły  się 

informacje czy nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających m.in. z zapłaty faktur 

skutkowało naliczaniem odsetek. 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminach posiedzeń komisji stałych 

Rady Powiatu  Raciborskiego zaplanowanych na sierpień 2009r.,  która  stanowi  załącznik  

nr 41 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 18.08.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.08.2009r.

3. Informacja Dyrektora PUP w Raciborzu nt. stanu bezrobocia w Powiecie Raciborskim.

4. Informacja Dyrektora PUP w Raciborzu o pozyskanych środkach finansowych w 2009r. 

5. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego.

6. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielania pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. 

„Powiatowy  System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  

ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  4.2 

System informacji kulturalnej Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielania  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. 

„Powiatowy  System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  

ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  4.2 

System informacji kulturalnej Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
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11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8.

13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Aleksandrze Iwanowskiej.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Iwanowskiej.

15. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Pawłowi Drzeżdzonowi.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Drzeżdzonowi.

17. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Sebastianowi Jezierzańskiemu.

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sebastianowi Jezierzańskiemu.

19. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Justynie Ratyńskiej. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Justynie Ratyńskiej. 

21. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Nikoli Chluba.

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Nikoli Chluba.

23. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Mateuszowi Pukasowi.

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Mateuszowi Pukasowi.

25. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Sabinie Ratyńskiej. 

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sabinie Ratyńskiej. 

27. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Sarze Jezierzańskiej.  
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28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sarze Jezierzańskiej. 

29. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Sylwii Bańczyk.

30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sylwii Bańczyk. 

31. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  prośby  o  zwiększenie 

budżetu o kwotę 13 000 zł z rezerwy budżetowej w Rozdziale 92195 § 4300. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa ogólna). 

34. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 

8 sztuk drzew przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

35. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 8 sztuk 

drzew przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

36. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  upoważnienia  

do podpisywania dokumentów związanych z opracowaniem Projektu architektoniczno  

– budowlanego zespołu boisk sportowych realizowanych w programie „Moje boisko Orlik 

2012”  zlokalizowanych  przy  Zespole  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  oraz 

Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.

37. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi  Zespołu 

Szkół Budowlanych i  Rzemiosł  Różnych w Raciborzu upoważnienia do podpisywania 

dokumentów  związanych  z  opracowaniem  Projektu  architektoniczno  –  budowlanego 

zespołu  boisk  sportowych  realizowanych  w  programie  „Moje  boisko  Orlik  2012” 

zlokalizowanych  przy Zespole  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych oraz  Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu.

38. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie informacji zbiorczej 

dot.  zapisów  regulaminów  wynagradzania  pracowników  niepedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski.
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39. 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”  dla  p.  Ilony 

Grzymkowskiej. 

40. Protokół  z  problemowej  kontroli  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od 14.07.2009r.  do 27.07.2009r.  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  

w  Raciborzu  oraz  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  (pismo  nr  TK.  0716-5-3/09  

z dnia 14.08.2009r.). 

41. Informacja  Biura  Rady  o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  zaplanowanych  na  sierpień  2009r.  (pismo  nr  BR.  0058-7-7/09  

z dnia 12.08.2009r.). 
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