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PROTOKÓŁ  NR 134/09 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 września 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 133/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 01.09.2009r.  

2. Informacja nt. zabezpieczenia interesów Powiatu Raciborskiego w Agencji Rozwoju 

Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudniania przez dyrektorów 

szkół/placówek oświatowych emerytów do realizacji zajęć dydaktycznych od 01.09.2009r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 133/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 01.09.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu radcę prawnego Elżbietę Topór i przypomniał,  

iż na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu omawiano m.in. kwestię zabezpieczenia 

interesów Powiatu Raciborskiego w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. oraz dotyczącą odzyskania nieruchomości zlokalizowanej  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, w tym wyegzekwowania należnych opłat z tytułu zaległego 

czynszu najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości oraz objęcia przedmiotowej 

nieruchomości we władanie.  

Radca prawny Elżbieta Topór przypomniała, iż Powiat Raciborski jest akcjonariuszem  

w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.  

w Raciborzu. Stosownie do przepisu art. 428 § 1 ksh podczas obrad walnego zgromadzenia 

zarząd jest obowiązany do udzielania akcjonariuszom informacji na temat spółki,  

jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Generalnie nadzór  

i kontrolę nad działalnością zarządu spółki sprawuje rada nadzorcza. Przepisy  

o odpowiedzialności cywilnoprawnej nie przewidują odpowiedzialności akcjonariuszy. 

Stosownie do przepisu art. 301 § 4 ksh akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania 

spółki. Prawa akcjonariuszy określają przepisy ksh, statut spółki. Zgodnie z art. 395 § 4 ksh 

odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego  

wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem.  

Radca prawny Elżbieta Topór przypomniała, iż Zarząd Spółki Akcyjnej zwołał Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego na dzień 30.06.2009r. Następnie na wniosek Prezesa Zarządu Walne 

Zgromadzenie zostało w trybie art. 408 § 2 ksh przerwane do dnia 30.07.2009r.  Jednakże  

do dnia dzisiejszego Walne Zgromadzenie nie zostało ponownie podjęte (w dniu 30.07.2009r. 

na Walnym Zgromadzeniu nie było kworum zdolnego do podejmowania uchwał). Ponadto 

brak również badania bilansu Spółki, pomimo podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały  

o przyjęciu oferty Biura Rewizyjno – Consultingowego EL – PLUS Elżbiety Kuśnierz  

dot. badania bilansu Spółki. Jak poinformowała p. Topór Zarząd spółki w marcu b.r. zgłosił  

do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział Upadłościowo – Naprawczy wniosek o wszczęcie 

postępowania układowego z wierzycielami. Jednakże ze względów formalnych Sąd wniosek 

odrzucił. Powyższy wniosek spowodowany był prawdopodobnie wzrastającym zadłużeniem 

Spółki.  
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Mając na uwadze powyższe radca prawny Elżbieta Topór zaproponowała, aby zawiadomić 

Sąd Rejonowy w Gliwicach Krajowy Rejestr Sądowy o nie podejmowaniu przez organy 

spółki Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

prawem przewidzianych czynności.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu Elżbiecie Topór przygotować 

zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego 

Rejestru Sądowego, iż Zarząd i Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S. A. nie wykonują ustawowych i statutowych zadań. 

W związku z powyższym Powiat Raciborski – jako Akcjonariusz Spółki – wnosi o podjęcie 

działań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Ponadto radca prawny Elżbieta Topór poinformowała, iż jeśli idzie o budynek położony  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiący własność Powiatu Raciborskiego, to aktualnie 

został przygotowany pozew o wydanie nieruchomości, a w toku jest sprawa sądowa o zapłatę 

zaległego czynszu. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu Wojciecha Janiczkę, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomira 

Janowskiego i Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Elżbietę Biskup. Poinformował, 

iż wizyta związana jest z prośbą w/w Dyrektorów dotyczącą zatrudnienia emerytów  

do realizacji zajęć dydaktycznych.  

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudniania  

przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych emerytów do realizacji zajęć dydaktycznych 

od 01.09.2009r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu Wojciech Janiczko poprosił o zgodę na zatrudnienie 

emerytki mgr Teresy Piechy, która jest nauczycielką fizyki i wychowawczynią obecnej klasy 

drugiej matematyczno-fizycznej. Jak poinformował planując cykl kształcenia wspomnianej 

klasy w kwietniu 2008r. starał się zapewnić uczniom jak najlepszy poziom dydaktyczny  

i wychowawczy. Stąd też postanowił o obsadzeniu na najbliższe trzy lata w roli wychowawcy  

i nauczyciela przedmiotu kierunkowego mgr Teresy Piechy. Niestety, z powodów osobistych, 

nauczycielka zmuszona była do skorzystania w grudniu 2008r. z prawa do wcześniejszej 

emerytury. W rezultacie pod koniec pierwszego semestru klasy pierwszej uczniowie zostaliby 

bez wychowawcy i nauczyciela kluczowego przedmiotu. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę 
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wspomniane wcześniej czynniki oraz bardzo dobre rezultaty pracy wychowawczej w zespole 

pozostającym pod opieką mgr Teresy Piechy, Dyrektor poprosił o zgodę na kontynuowanie 

pracy emerytowanej nauczycielki już tylko w tej jednej klasie i takową otrzymał. 

Jak podkreślił Dyrektor Janiczko ani na Targach Pracy, ani w ofercie Powiatowego Urzędu 

Pracy, ani w rozmowach z dyrektorami innych szkół, nie znalazł odpowiedniego kandydata. 

W tradycji I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza klasy matematyczno-fizyczne 

od lat cieszą się znakomitą opinią, którą potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych  

oraz rekrutacja na wyższe uczelnie. Są one niemal wizytówką Szkoły. Zatrudniając osobę 

posiadającą formalne kwalifikacje do pracy nauczycielskiej, ale bez doświadczenia  

i sprawdzonych kompetencji, ryzykuje się nie tylko słabe wyniki konkretnej klasy, ale także 

utratę budowanego przez wiele lat prestiżu Szkoły. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Sławomir Janowski zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie emerytki mgr Władysławy Stanieczek do nauczania przedmiotu tak 

specyficznego jakim jest wychowanie do życia w rodzinie. W przypadku mgr W. Stanieczek 

za zatrudnieniem przemawia duże doświadczenie zawodowe jako byłego pedagoga ZSM, 

kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz pełna dyspozycyjność,  

co jest niezmiernie ważne zważywszy na specyfikę realizacji programu w/w przedmiotu.  

Jak podkreślił Dyrektor Janowski przeprowadził rozmowy z 2 osobami, które zgłosiły się  

na Targi Pracy organizowane przez Starostwo, jednak ich kwalifikacje nie były wystarczające 

do nauczania tak specyficznego przedmiotu jakim jest wychowanie do życia w rodzinie.  

Dodał, iż w okresie pełnienia funkcji Dyrektora priorytetem było i jest zatrudnianie osób 

młodych, zaczynających pracę lub mających niewielki staż. Stopniowo ograniczał 

zatrudnienie nauczycieli emerytów, których zatrudniano tylko wtedy, kiedy nie było innej 

możliwości. I tak jest właśnie w przypadku Pani Władysławy Stanieczek.  

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Elżbieta Biskup poprosiła o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela Pani Weroniki Hetman do prowadzenia 

zespołu wokalnego Szalone Nastki i zajęć taneczno-rytmicznych dla dzieci młodszych w roku 

szkolnym 2009/2010. Pani Hetman posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje, w tym II stopień 

specjalizacji nauczycielskiej, a także ogromne doświadczenie, w szczególności w zakresie 

emisji głosu, poparte wieloma osiągnięciami w dziedzinie muzyki głosu na szczeblu 

powiatowym. Jak poinformowała szukała osób na w/w stanowisko w bazie danych V Targów 

Pracy, jednak osoby z którymi rozmawiała (2) albo nie miały żadnego doświadczenia  

w prowadzeniu zespołu wokalnego i zajęciach umuzykalniających albo ich przebieg pracy 

zawodowej nie był satysfakcjonujący. Ponadto Pani Dyrektor zasięgała informacji  
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w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam również nie figurowały osoby z wykształceniem 

wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym z zakresu emisji głosu  

oraz pożądanym doświadczeniem w pracy w placówkach wychowania pozaszkolnego. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zatrudnienie przez: 

1. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu emerytki Teresy Piechy 

na lata szkolne: 2009/2010, 2010/2011, 

2. Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu emerytki Władysławy Stanieczek 

w roku szkolnym 2009/2010,  

3. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu emerytki Weroniki Hetman  

w roku szkolnym 2009/2010.  

 

Korzystając z obecności Dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

i Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Starosta przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. godzin nadliczbowych kadry kierowniczej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, która 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenia zgody na realizację godzin 

ponadwymiarowych przez kadrę kierowniczą Zespołu, tj. Panią Marzenę Kacprowicz  

i Pana Bogdana Deptę.  

Jeśli chodzi o Panią Marzenę Kacprowicz to wykazane godziny ponadwymiarowe  

obejmują 4 godziny matematyki realizowane z klasami II i 5 godzin realizowanych z klasami 

III – maturalnymi. Dyrektor przekazał, iż nie ma możliwości przydzielenia tychże godzin 

nauczycielom zatrudnionym w Szkole, gdyż przekroczyliby wymiar 1,5 etatu. Należałoby 

zatrudnić nauczyciela do realizacji godzin w klasach II, gdyż zasadnym wydaje się 

utrzymanie godzin w klasach maturalnych. Natomiast zatrudnienie nauczyciela na 4 godziny 

lekcyjne może również być problematyczne z uwagi na rangę przedmiotu, jakim jest 

matematyka, która od roku 2010 będzie przedmiotem maturalnym. Pani Kacprowicz już  

w ubiegłym roku szkolnym rozpoczęła wraz z młodzieżą klas obecnie II intensywne 

przygotowania do nowej matury z matematyki, prowadząc nieodpłatnie dodatkowe zajęcia. 

Mając na uwadze dobre przygotowanie młodzieży Dyrektor poprosił o umożliwienie 

realizacji zajęć przez Panią  M. Kacprowicz. 

Natomiast Pan Bogdan Depta realizuje godziny z historii oraz wiedzy o społeczeństwie  

w dwóch klasach III Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, w trzech klasach II I LO  

oraz jedną w klasie III I LO. Niezasadnym jest pozbywanie go godzin w ostatnich klasach  
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czy to gimnazjum czy to liceum. Natomiast istnieje możliwość „ściągnięcia” mu 2 godzin 

ponadwymiarowych z jednej z klas II w liceum. Wtedy liczba godzin ponadwymiarowych 

spadnie z 9 do 7. Pan Dyrektor podkreślił jednakże, że jest to jeden z wiodących nauczycieli 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. Pan Łyczek, który ma bardzo duże 

osiągnięcia (uczy historii i wos) niestety nie może już realizować godzin ponadwymiarowych, 

gdyż przekroczyłby 1,5 etatu. 

Jeśli chodzi o swoją osobę, Dyrektor poinformował, iż w klasach II realizuje 5 godzin  

z języka polskiego, w klasach III – 6 godzin. Przekazał, iż nie ma możliwości przydzielenia 

godzin ponadwymiarowych nauczycielom obecnie zatrudnionym w Szkole, gdyż 

przekroczyliby wymiar 1,5 etatu. Jedna z osób, która mogłaby te godziny realizować, prosiła  

o nie przydzielanie jej godzin ponadwymiarowych z powodu problemów rodzinnych. 

Musiałby zostać zatrudniony nauczyciel na 5 godzin lekcyjnych w celu realizacji zajęć  

w klasie II, co jest nieekonomiczne i bezcelowe, gdyż w przyszłym roku osoba  

ta prawdopodobnie nie znajdzie zatrudnienia z  powodu spadającej z roku na rok liczby 

uczniów przyjmowanych do szkoły. Poza tym taki wymiar etatu nie gwarantuje możliwości 

odbycia stażu przez tę osobę. Natomiast realizacja 6 godzin w klasach maturalnych jest 

uzasadniona celem zapewnienia kontynuacji kształcenia przez jednego nauczyciela, tym 

bardziej, że jest to przedmiot maturalny. Dyrektor Janiczko dodał, iż jeśliby nie realizował 

godzin z klasami drugimi, to w momencie odejścia klas maturalnych nie realizowałby żadnej 

godziny dydaktycznej. 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Elżbieta Biskup poprosiła o zgodę  

na realizację 9 godzin ponadwymiarowych w celu prowadzenia kontynuacji zajęć z zakresu 

emisji głosu dla młodzieży i zespołu wokalnego Miraż. Jak poinformowała szukała osób  

na w/w stanowisko w bazie danych V Targów Pracy, jednak 2 osoby z którymi rozmawiała 

albo nie miały żadnego doświadczenia w prowadzeniu zespołu wokalnego i zajęciach 

umuzykalniających albo ich przebieg pracy zawodowej nie był satysfakcjonujący. Ponadto 

Pani Dyrektor zasięgała informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam również  

nie figurowały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem 

pedagogicznym z zakresu emisji głosu oraz pożądanym doświadczeniem w pracy  

w placówkach wychowania pozaszkolnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na realizację godzin nadliczbowych kadry 

kierowniczej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu, tj. przez:  

1. Wojciecha Janiczkę w wymiarze 8 godzin tygodniowo,  
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2. Marzenę Kacprowicz w wymiarze 9 godzin tygodniowo,  

3. Bogdana Deptę w wymiarze 9 godzin tygodniowo,  

4. Elżbietę Biskup w wymiarze 9 godzin tygodniowo.   

 

Starosta przedstawił również pismo Dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu dotyczące rozważenia 

możliwości jak najszybszej zmiany określonych w procedurach limitów godzin 

ponadwymiarowych realizowanych przez kadrę kierowniczą (załącznik nr 6 do protokołu).  

Dyrektor Janiczko przekazał, iż utrzymywanie na niezmienionym od lat poziomie dodatków 

funkcyjnych i jednoczesne ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych w stosunku  

do zapisów ustawy Karta Nauczyciela oraz wzrost płac zasadniczych nauczycieli prowadzą 

do zachwiania proporcji pomiędzy wynagrodzeniem wicedyrektorów a nauczycieli. Zdaniem 

Dyrektora finansowo korzystniejsze staje się realizowanie godzin ponadwymiarowych  

niż pełnienie funkcji wicedyrektora – czasochłonnej, wymagającej znacznie większego 

zaangażowania i odpowiedzialności.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do sprawy zmiany limitów godzin 

ponadwymiarowych realizowanych przez kadrę kierowniczą, sygnalizowanej przez Dyrektora 

ZSO Nr 1 w Raciborzu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. Polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować kartę informacyjną dotyczącą ilości godzin 

ponadwymiarowych kadry kierowniczej szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt 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 projekt 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 29.09.2009r.  
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Ad. 5  

 

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 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wycięcie 3 sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż wnioskiem nr SMS – I – 071 / 2 / 2009 z dnia 10.08.2009r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, zwrócił 

się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wycięcie następujących 

drzew :  

1. Lipa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 200 cm, 

2. Lipa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 180 cm, 

3. Brzoza o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 180 cm, 

rosnących na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1711/139 k. m. 7, obręb Starawieś  

o pow. 0.7235 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, a to ze względu na ich 

bardzo zły stan zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa osób trzecich.  

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, może nastąpić za zgodą właściciela nieruchomości. Wobec powyższego wykonanie 

wyżej wymienionej wycinki wymaga zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego 

reprezentującego właściciela, tj. Powiat Raciborski. Zaleca się, aby koszty postępowania  

w sprawie usunięcia przedmiotowych drzew, jak i samą wycinkę poniósł Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 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 wyrażenia zgody na wycięcie 3 sztuk 

drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wycięcie drzewa przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż wnioskiem nr PZD-5540/107/2009 z dnia 31.08.2009r. Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z prośbą o wyrażenie zgody na wycięcie następujących drzew:  

1. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 224 cm, 

2. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 208 cm, 

3. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 232 cm, 

4. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 180 cm, 

5. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 242 cm, 

6. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 194 cm, 

7. Topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego 151 cm, 

8. Jarząb Pospolity o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, wynoszącego  

48 cm, 

rosnących na nieruchomości stanowiącej drogą powiatową 3548 S – ulicę Piaskową, 

stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego z mocy prawa, a to ze względu na ich zły stan 

zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa osób trzecich. 

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, może nastąpić za zgodą właściciela nieruchomości. Wobec powyższego wykonanie 

wyżej wymienionej wycinki wymaga zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego 

reprezentującego właściciela, tj. Powiat Raciborski. Zaleca się, aby koszty postępowania  

w sprawie usunięcia przedmiotowych drzew, jak i samą wycinkę poniósł Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu. 

Członkowie Zarządu wnieśli, aby tytuł przedmiotowej uchwały brzmiał: w sprawie wyrażenia 

zgody na wycięcie 8 sztuk drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (analogicznie, 

jak w poprzednio omawianej uchwale).  
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Po zmianie, 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 Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

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. „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Promocja kultury 

Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013. 

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 udzielenia 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. „Śląski 

Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Promocja kultury Priorytet IV Kultura 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 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 kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji ws. przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla studentów  

z Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż na dzień dzisiejszy obowiązuje Uchwała Nr 21/52/07 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 05.04.2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród 

Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego z późn. zm. Jednak w/w Uchwała 

nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. 

W myśl obowiązujących przepisów do podjęcia przedmiotowej uchwały, stanowiącej prawo 

miejscowe a dot. udzielania stypendiów/nagród Starosty studentom, wymagana jest 

dodatkowo delegacja wynikająca z  przepisów szczególnych, a tych np. w ustawie  

o szkolnictwie wyższym brak. Prawo o szkolnictwie wyższym mówi wyraźnie, że studenci 

otrzymują stypendia z budżetu Państwa. 

W świetle obecnego orzecznictwa NSA nie jest możliwe uchwalenie przez organ stanowiący 

samorządu terytorialnego zasad przyznawania stypendiów dla studentów. Zdaniem sądów 

administracyjnych – zarówno wojewódzkich jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego 

norma art. 12 pkt 10a ustawy o samorządzie powiatowym jest tylko normą kompetencyjną, 

określającą, jaki organ powiatu może uchwalić takie zasady, gdyby możliwość uchwalenia 

takich zasad przewidywały inne ustawy. W przedmiotowej sprawie należy wziąć pod uwagę 

również to, że obowiązują określone reżimy wydatkowania środków publicznych. 

W związku z powyższym, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego, zachodzi konieczność 

uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród studentom 

Powiatu Raciborskiego z późn. zm. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21/52/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego z późn. zm.  

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. informacji nt. wykorzystania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż zgodnie z informacją uzyskaną od radcy prawnego przygotowano 

pozew o wydanie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 
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W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu 

kontynuowanie działań mających na celu objęcie przedmiotowej nieruchomości we władanie. 

Natomiast po objęciu władania Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami podejmie 

takie czynności jak: przygotuje umowy najmu z obecnymi użytkownikami nieruchomości, 

poda do publicznej wiadomości informację o możliwości wynajęcia „wolnych” pomieszczeń, 

sfinalizuje kwestię zarządu nieruchomością. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zawarcia ugody  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Wicestarosta przypomniał, iż w okresie od 09.07.2007r. do 26.07.2007r. pracownicy Działu 

Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeprowadzili kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

z wykorzystania w 2005 i 2006 roku środków finansowych Funduszu przekazanych 

samorządom wg algorytmu. W protokole kontroli z dnia 02.08.2007r. kontrolujący 

zakwestionowali wydatkowanie środków na łączną kwotę 42 452,00 zł. Zgodnie  

z przysługującym prawem Starosta Raciborski wniósł zastrzeżenia do protokołu z kontroli, 

dowodząc że kwestionowane przez kontrolujących wydatki zostały wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Zastrzeżenia Starosty, co do ustaleń kontrolujących nie zostały 

uwzględnione przez Fundusz i w dniu 07.09.2007r. Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON  

w wystąpieniu pokontrolnym zażądał między innymi zwrotu kwoty 42 452,00 zł.  

W dniu 11.10.2007r. Starosta poinformował Zarząd PFRON, iż przyjmuje do realizacji część 

zaleceń z wystąpienia pokontrolnego, natomiast odmawia zwrotu środków, które zdaniem 

Zarządu zostały wydatkowane prawidłowo. Dnia 16.01.2008r. PFRON skierował do Starosty 

wezwanie do zapłaty na sporną kwotę 42 452,00 zł. W odpowiedzi na wezwanie Starosta 

podtrzymał dotychczasowe stanowisko co do zwrotu spornych środków, jednocześnie 

zaproponował zawarcie ugody, w której Powiat zobowiąże się do przeznaczenia 

wspomnianych środków na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Powyższa propozycja została 

zaakceptowana przez Śląski Oddział PFRON. W trakcie negocjacji z Kierownikiem Działu 

Kontroli i Windykacji Oddziału Śląskiego PFRON uzgodniono projekt ugody w omawianej 

sprawie. Projekt zakładał korzystne dla Powiatu odstąpienie przez PFRON od roszczeń  

w stosunku do Powiatu, w zamian za przeznaczenie kwoty 42 452,00 zł na wykonanie 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Placu Okrzei 4a oraz WC dla osób 

niepełnosprawnych w budynku przy Placu Okrzei 4. Projekt ugody został przesłany  
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do Zarządu PFRON w Warszawie do akceptacji. Dnia 25.02.2009r. Oddział Śląskiego 

PFRON powiadomił, iż Zarząd PFRON dnia 03.02.2009r. podjął uchwałę  

nr 34/2009, w której nie wyraził zgody na zawarcie zaproponowanej ugody. Po otrzymaniu 

pisma przeprowadzono w tej sprawie rozmowę z Dyrektorem Oddziału Śląskiego PFRON.  

W toku rozmowy uzgodniono, iż w połowie miesiąca marca b.r. Dyrektor Śląskiego Oddziału 

PRON przeprowadzi rozmowę z Prezesem PFRON w Warszawie na temat przyczyn odmowy 

wyrażenia zgody na zawarcie ugody, a Powiat pod koniec miesiąca wystąpi do PFRON            

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

W związku z powyższym w dniu 24.03.2009r. Powiat ponownie wystąpił z pismem  

do Dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON z informacją o podtrzymaniu propozycji zawarcia 

ugody. W odpowiedzi Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON złożył wizytę w siedzibie 

Starostwa w dniu 31.08.2009r. W trakcie rozmowy przyjęto następującą propozycje ugody: 

Powiat zobowiązał się do przekazania w latach 2009-2010 kwoty 42 452,00 zł  

na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zawarcia ugody z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegającą na tym, iż Powiat Raciborski 

przekaże w latach 2009-2010 kwotę 42 452,00 zł, w tym w roku 2009 Powiat przeznaczy 

kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych (kwota w wysokości 10 000, 00 zł pochodzić 

będzie z budżetu PCPR w Raciborzu, a kwota 10 000,00 zł przekazana zostanie z budżetu 

Referatu Spraw Społecznych tut. Starostwa), natomiast w roku 2010 Powiat przekaże kwotę  

22 452,00 zł, celem przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych  

na organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy. Ponadto Zarząd postanowił, iż zaproponuje,  

aby w ugodzie znalazł się zapis mówiący o tym, iż w przypadku gdyby termin zawarcia 

ugody uniemożliwił praktyczną realizację jej postanowień w 2009r. to będą one realizowane  

w 2010r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń magazynowych  

na parterze budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

przy ulicy Szkolnej 2 na potrzeby kuchni z zapleczem wraz z dobudową pomieszczenia 

jadalni”. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: 

„Adaptacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ulicy Szkolnej 2 na potrzeby kuchni z zapleczem wraz  

z dobudową pomieszczenia jadalni”. Po uwzględnieniu różnicy pomiędzy robotami 

dodatkowymi i wytrąconymi wysokość dopłaty będzie wynosić 31 313,65 zł (brutto). Płatne  

z działu 801, rozdziału 80111, § 6050.  

W tym miejscu Zarząd postanowił, iż kolejne posiedzenie w dniu 15.09.2009r. rozpocznie się 

od wizji na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  

 

Starosta zaprezentował protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 30.07.2009r. do 12.08.2009r. w Zespole Szkół Specjalnych  

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z problemowej kontroli gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 30.07.2009r. do 12.08.2009r. w Zespole Szkół 

Specjalnych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego. 

 

Starosta poinformował, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej  

na posiedzeniu w dniu 02.09.2009r. dokonała oceny złożonych ofert. W wyznaczonym 

terminie, tj. do 01.09.2009r. na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie w 2009r. szkoleń  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz ćwiczenia doskonalącego klasyczne  

i nowoczesne metody poprawiające przeciwpowodziową prewencję miast i wsi” wpłynęła 

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu-Markowicach. Komisja stwierdziła,  

iż złożona oferta spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszonym konkursie. W wyniku 

dokonania oceny merytorycznej Komisja przyznała ofercie OSP w Raciborzu-Markowicach 

91 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania. Komisja proponuje przyznać dotację. 

Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyznał dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu-

Markowicach na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie w 2009r. szkoleń z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej oraz ćwiczenia doskonalącego klasyczne i nowoczesne metody 

poprawiające przeciwpowodziową prewencję miast i wsi”. 
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Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego (informacja Biura Rady stanowi załącznik  

nr 21 do protokołu).  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przypomniał Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu o obowiązku przeprowadzania bieżącej kontroli wielofunkcyjnej 

placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.  

 

Ad. 7 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi 

raciborskiej na targach turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Agencję Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

odpowiedzialną za jej realizację. 

Karta informacyjna Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik 

nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. 

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój 
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technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Agencję Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

odpowiedzialną za jej realizację. 

Karta informacyjna Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                           

Nr XXXIV/345/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy 

ul. Klasztornej 6. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/350/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.: 

1. Nr XXXIV/346/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zielona Góra dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze, 

2. Nr XXXIV/347/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, 

3. Nr XXXIV/348/2009 w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń 

sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

im. Janusza Kusocińskiego, 

4. Nr XXXIV/349/2009 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:  

1. Uchwały Nr XXXIV/351/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, 

2. Apelu Nr XXXIV/3/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji i zmiany zasad 

przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu konkursów ofert o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały i Apelu stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/353/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego.  

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/354/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09. 

 

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 08.09.2009r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.09.2009r. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudniania  

przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych emerytów do realizacji zajęć 

dydaktycznych od 01.09.2009r. 

4. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. godzin nadliczbowych kadry 

kierowniczej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu. 

5. Kserokopia pisma Dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu z dnia 03.09.2009r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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 wyrażenia zgody na wycięcie 

3 sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 3 sztuk 

drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

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

drzewa przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

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

drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 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. „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Promocja kultury Priorytet IV 
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Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 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. „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Promocja kultury Priorytet IV 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

15. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji ws. przyznawania 

stypendiów Starosty Raciborskiego dla studentów z Powiatu Raciborskiego. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21/52/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu 

Raciborskiego z późn. zm. 

17. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. informacji  

nt. wykorzystania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zawarcia ugody z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

za roboty dodatkowe na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na parterze 

budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ulicy Szkolnej 2  

na potrzeby kuchni z zapleczem wraz z dobudową pomieszczenia jadalni”. 

20. Protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 30.07.2009r. do 12.08.2009r. w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0716-6-2/09 z dnia 07.09.2009r.).  

21. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej z dnia 02.09.2009r. 

22. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego (pismo nr BR. 0058-7-8/09 z dnia 03.09.2009r.).  

23. Karta informacyjna Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 
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przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja 

markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Promocja 

turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

24. Karta informacyjna Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 

Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

25. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/345/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 6. 

26. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/350/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.  

27. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.: 

1) Nr XXXIV/346/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zielona Góra dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze, 

2) Nr XXXIV/347/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, 
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3) Nr XXXIV/348/2009 w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń 

sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

im. Janusza Kusocińskiego, 

4) Nr XXXIV/349/2009 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. 

27. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XXXIV/351/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, 

2) Apelu Nr XXXIV/3/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji i zmiany zasad 

przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu konkursów ofert o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne. 

28. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/353/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

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

programu inwestycyjnego.  

29. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/354/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski 


