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PROTOKÓŁ  NR 96/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 listopada 2008r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 94/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r. oraz Protokołu Nr 95/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 04.11.2008r.  

2. Materiał informacyjny pt. „Omówienie stanu technicznego dróg powiatowych”  

oraz „Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009”. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 94/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.  

oraz Protokół Nr 95/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.11.2008r. 

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

 

Starosta przedstawił materiał informacyjny pt. „Omówienie stanu technicznego dróg 

powiatowych” oraz „Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009”, który stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał informacyjny pt. „Omówienie 

stanu technicznego dróg powiatowych” oraz „Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 

2008/2009” oraz postanowił o ich skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25.11.2008r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25.11.2008r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak, który poinformował, iż zgodnie z poleceniem Zarząd Powiatu w dniu 

09.09.2008r. Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 został 

opublikowany na stronie internetowej Powiatu, celem zaopiniowania przez organizacje 

pozarządowe. Dnia 31.10.2008r. Raciborska Koalicja Organizacji Pozarządowych zgłosiła 

swoje uwagi do Programu. Koalicja proponuje, aby ze wstępu do Programu wykreślić zdanie: 

„Powiat zastrzega sobie również prawo przeprowadzania kontroli realizacji projektów, także 



 3 

w czasie ich trwania i przewiduje sankcje dla organizacji nie wywiązujących się z przyjętych 

dobrowolnie zadań.”, a z § 6 ust. 3 w brzmieniu: „Dotacja Powiatu do roboczogodziny 

realizatorów zadań nie może przekroczyć 40 zł”.  

Koalicja proponuje również dopisać w: 

1. § 2 ust. 1 pkt 8 – „tworzenie partnerstw publiczno – społecznych”, 

2. § 7 ust. 3 – „ogłoszenie konkursu może nastąpić nie wcześniej, niż po przyjęciu przez 

Radę Powiatu Raciborskiego prowizorium budżetowego” w miejsce zapisu „ogłoszenie 

konkursu może nastąpić nie wcześniej, niż po przyjęciu przez Radę Powiatu 

Raciborskiego uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy”, 

3. § 10 ust. 2 – dopisać jakie załączniki potrzebne są do oferty, 

4. § 11 – dopisać podpunkt a w brzmieniu „Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych”, 

5. § 20 – dopisać podpunkt 3 w brzmieniu „do opiniowania ofert konkursowych                     

na realizacje zadań Powiatu Raciborskiego przez organizacje pozarządowe Starosta 

powołuje zarządzeniem komisje, w skład których wchodzą m.in. przedstawiciele 

organizacji pozarządowych”. 

 

Po analizie zgłoszonych propozycji przez Raciborską Koalicję Organizacji Pozarządowych, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego uwzględnił wykreślenie ze wstępu do Programu zdania 

dotyczącego kontroli, gdyż do takich działań zobowiązują j.s.t. ustawy, zgodził się,  

aby dopisać zdanie zawarte w pkt 4, a także przyjął propozycję, aby dotacja Powiatu  

do roboczogodziny realizatorów zadań nie mogła przekroczyć 50 zł.  

Zarząd nie uwzględnił zapisów z pkt 1, gdyż zadanie „tworzenie partnerstwa publiczno  

–społecznego” nie jest wpisane do zadań powiatu w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r.  

o samorządzie powiatowym, a § 2 Programu wymienia zakresy zadań Powiatu zgodne  

z ustawą o samorządzie powiatowym, które mogą być w roku 2009 powierzone do realizacji 

organizacjom pozarządowym. Propozycja zmian przedstawiona w pkt 2 nie została przyjęta, 

gdyż w ustawie o finansach publicznych nie ma określenia „Prowizorium budżetowe”  

w stosunku do j.s.t. Nie został również uwzględniony zapis z pkt 3, gdyż konkursy są 

ogłaszane z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz pomocy 

społecznej i lista załączników jest ustalana każdorazowo w zależności od rodzaju konkursu. 

Również propozycja zawarta w pkt 5 w ocenie Zarządu jest nie do przyjęcia, gdyż ogranicza 

prawa Starosty Raciborskiego do swobodnego podejmowania decyzji co do składu komisji 

konkursowych. Zapis podobnej treści w pierwszym Programie współpracy był przyczyną 
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zmiany tego Programu, gdyż nadzór prawny Wojewody Śląskiego wszczął procedurę 

uchylenia uchwały przyjmującej ten Program. 

Ponadto Kierownik Kasprzak poinformował, iż przedstawiony obecnie projekt Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2009 został rozszerzony o zadania, jakie zgodnie  

z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy można zlecać 

organizacjom pozarządowym. Zadania te mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie Powiat corocznie otrzymuje  

zgodnie z algorytmem. Rozporządzenie z dnia 07.02.2008r. Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym weszło w życie 

01.07.2008r. lecz nie było znane źródło finansowania zadań zlecanych zgodnie  

z rozporządzeniem. W miesiącu październiku b.r. Wicestarosta uczestniczył  

w spotkaniu z przedstawicielami PFRON w Katowicach, na którym podano, iż nie będzie 

dodatkowych środków na finansowanie zadań ujętych w tym rozporządzeniu, a środki na ich 

finansowanie mają pochodzić ze środków, jakie Powiat otrzymuje na każdy rok w oparciu  

o algorytm. W związku z powyższym w Programie dopisano § 3 pkt 4c „działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON” oraz § 1 pkt 7 „PFRON -

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Celem umożliwienia 

prowadzenia organizacji pozarządowej świetlicy dla dzieci i młodzieży w § 1 ust. 1 dopisano 

pkt 1 „edukacji publicznej”, a dalsze punkty uzyskały numer o jeden większy. Dodatkowo  

w § 3 dopisano pkt 1 w brzmieniu: „edukacji publicznej, działania związane z opieką nad 

dziećmi i młodzieżą”, a dalsze punkty uzyskały numer o jeden większy. 

Kierownik Kasprzak dodał, iż w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2009 

poszczególne referaty zabezpieczyły środki na konkursy w ramach Programu, informację  

o środkach PFRON przeznaczonych dla Powiatu Raciborskiego otrzymamy 

najprawdopodobniej w miesiącu lutym lub marcu przyszłego roku.  

Po uwzględnieniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2009 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.11.2008r. 
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Obecna na posiedzeniu Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust  

przedstawiła kartę informacyjną dot. protokołu rozbieżności – uzgodnienia dot. projektu 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009. 

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

Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust poinformowała,  

iż zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu w dniu 04.11.2008r. projekt Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli na spotkaniu w dniu 07.11.2008r. Na okoliczność w/w spotkania 

spisano protokół uzgodnienia – rozbieżności, który stanowi załącznik do w/w karty 

informacyjnej.  

Po analizie zapisów protokołu uzgodnienia – rozbieżności, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

wprowadził n/w zmiany do projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2009  

w stosunku do 2008: 

1. w 2009r. ustala się fundusz wynagrodzeń przeznaczony na dodatek motywacyjny jako 

sumę iloczynów etatów dyrektorskich i kwoty 600 zł, wicedyrektorskich i kwoty – 300 zł, 

nauczycielskich i kwoty 40 zł,  

2. w Rozdziale V w § 8 w ust. 4 w pkt 8 zwiększono dodatek funkcyjny za wychowawstwo  

z 60 zł na 80 zł, 

3. w Rozdziale VIII w § 14 w ust. 2 zwiększono wysokość nagród Starosty Raciborskiego  

– od 2000 zł do 3000 zł (było do 2000 zł) i nagród dyrektora od 1000 zł do 2000 zł  

(było do 1000 zł), 

4. w Rozdziale IX w § 15 w ust. 1 zwiększono o 100 % wysokość nauczycielskich dodatków 

mieszkaniowych. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, w roku 2009 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.11.2008r. Ponadto postanowił o przekazaniu, do wiadomości 

radnych, protokół uzgodnienia – rozbieżności spisany w wyniku uzgadniania projektu 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2009. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2009 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu wyjaśnić na kolejne posiedzenie 

przesunięcia w budżecie o jakie wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, a dotyczące m.in. niewykonania dochodów na kwotę 

ok. 150.000zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Starosta przypomniał, iż Uchwałą Nr XXV/338/2004 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30.11.2004r. Zarząd Powiatu Raciborskiego został uprawniony do zbycia 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J.Bema 5 (były szpital).                                                           

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, określona na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego dnia 18.07.2008r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bolesława 

Topór-Kamińskiego, wynosi 8056000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt sześć 

tysięcy złotych). Pomimo przeprowadzanych dwukrotnie rokowań, przedmiotowa 
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nieruchomość nie znalazła nabywcy (cena wywoławcza nieruchomości wynosiła    

8500000,00 zł). Aktualnie nieruchomość nie jest zagospodarowana, a wszelkie koszty 

związane z utrzymaniem obiektu, obciążają budżet Powiatu Raciborskiego. Trudności           

w znalezieniu nabywcy wynikały m.in. z braku obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który dopuszczałby możliwość lokalizacji obiektów  o powierzchni powyżej 

2000m² oraz z zapisów ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych. Wspomniana ustawa została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny jako 

niezgodna z Konstytucją RP, natomiast plan zagospodarowania przestrzennego o korzystnych 

zapisach został przyjęty przez Radę Miasta Racibórz w dniu 17.09.2008r. Obecnie trwa 

procedura dotycząca publikacji planu zagospodarowania przestrzennego. Po pomyślnym jego 

zweryfikowaniu przez Wojewodę zostanie on opublikowany w dzienniku urzędowym  

i wejdzie w życie po upływie 30 dni. Zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, w sytuacji gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, 

właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc  

od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować 

kolejne przetargi. 

Wobec powyższego, obiekt winien zostać sprzedany w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego, bowiem wybór takiej formy przetargu zapewnia uzyskanie 

najkorzystniejszej oferty. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 8500000,00 zł      

(słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Decyzja w sprawie sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego została już 

podjęta przez Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 16.09.2008r. Niniejsza 

uchwała jest wypełnieniem formalnym podjętej wcześniej decyzji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji przetargowej, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż komisja przetargowa w składzie ustalonym brzmieniem § 1 ust. 2 

przedmiotowej uchwały wykona czynności związane ze sprzedażą nieruchomości 
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zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej,  

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 94/264/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. dot. ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w miesiącach wrzesień i październik 2008r. Dyrektor Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożena Chudzińska – Latacz miała zmniejszony 

dodatek motywacyjny z uwagi na niewłaściwą realizację naboru uczniów do Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. Jednakże w miesiącach listopad i grudzień b.r. dodatek winien 

wrócić do stanu sprzed września b.r. Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 94/264/08 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. dot. ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowu Nr 30 na długości 400 mb 

w Nowej Wiosce” dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach z siedzibą  

w Krzyżanowicach, przy ul. Głównej 5. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż w dniu 04.11.2008r. Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach złożyła 

wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony wód, jak również 

związanego z ochroną przeciwpowodziową. Z informacji zawartych we wniosku wynika,  

iż przeprowadzenie w/w konserwacji ma na celu udrożnienie i umożliwienie prawidłowego 

przepływu wód powierzchniowych pochodzących z systemu melioracyjnego, wyczyszczenie 

wylotów melioracyjnych, czyli wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie systemu 

melioracyjnego na obszarze około 400 ha. Ponadto rów ten spełnia ważne zadanie 

przeciwpowodziowe dla sołectwa Krzyżanowice. Na rowie są wykonane tzw. opóźniacze 

przepływu wód pochodzących z deszczu nawalnego, dlatego wymaga on częstej konserwacji, 

aby mógł spełniać rolę okresowego zbiornika gromadzącego wody opadowe.  

Zakres prac będzie obejmował prace mające na celu odmulenie z częściową odbudową rowu 

oraz z częściowym umocnieniem skarp płytami ażurowymi. Wykonanie tych prac przyczyni 

się do prawidłowego funkcjonowania systemu melioracyjnego na obszarze około 400 ha  

oraz poprawi w znaczny sposób skuteczność przeciwpowodziową opóźniaczy znajdujących 

się na w/w rowie. Natomiast zaniechanie prac spowoduje uszkodzenia systemu drenarskiego 

(wybicia drenarskie) oraz w znacznym stopniu zredukuje pojemność przeciwpowodziowych 

zbiorników przy opóźniaczach. Realizacja zadania została zaplanowana od dnia 17.11.2008r. 

do 19.12.2008r. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 9.701,85 zł brutto. 

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o przyznanie dotacji w wysokości 4.800,00 zł brutto,  

co stanowi 49,48% całości zadania. 

Zgodnie z art. 407 pkt. 1 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo 

Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Regulaminem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Listą 

zadań priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków PFOŚiGW istnieje 

prawna możliwość przeznaczenia dotacji na tego typu zadanie. Jak informuje Kierownik 

Referatu przedmiotowy wniosek wpłynął po terminie określonym w § 8 Regulaminu 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który upłynął z dniem 

31.10.2008r. Zgodnie z § 13 Regulaminu PFOŚiGW, Zarząd Powiatu w przypadkach 

uzasadnionych szczególnymi względami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi może 

odstąpić od zasad wymienionych w Regulaminie. 

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 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożony wniosek i wyraził zgodę  

na dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej do zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowu Nr 30 na długości 400 mb w Nowej 

Wiosce” dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Krzyżanowicach,  

przy ul. Głównej 5 w wysokości do 4.800,00 zł. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, żeby przy dofinansowaniu w 2009r. 

robót wykonywanych przez gminne spółki wodne brać pod uwagę wysokość pobieranych 

stawek od hektara i wysokość pozyskiwanych środków zewnętrznych. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji oraz w zakresie kultury  

(za okres trzech kwartałów 2008r.). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu  

i rekreacji oraz w zakresie kultury (za okres trzech kwartałów 2008r.), które omawiane będą 

na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk omówiła kartę informacyjną Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – wyjaśnienie dlaczego kontrole finansowe zaplanowane na III kwartał b.r.  

nie zostały wykonane. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego nt. niewykonania kontroli finansowych zaplanowanych na III kwartał b.r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

– zaplanowanie kontroli sprawdzających. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego dot. umieszczenia w planie kontroli na 2009r. 2 – 3 kontroli sprawdzających  

i zmiany zawartości raportów z przeprowadzonych kontroli.  

 

Starosta omówił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w okresie od 15.10.2008r. do 29.10.2008r. w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  
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W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 22  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 15.10.2008r. do 29.10.2008r. w Zespole Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia 

pokontrolnego.  

 

Starosta przedstawił informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

dot. wykonanych robót związanych ze ścinką poboczy w październiku b.r. na DP 3541  

odc. Łańce – Kornowac i DW 922 odc. Nędza – Kuźnia Raciborska.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora PZD w Raciborzu  

dot. wykonanych robót związanych ze ścinką poboczy w październiku b.r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice w sprawie 

remontu drogi krajowej nr 45 łączącej województwa: śląskie i opolskie.  

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/237/2008 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a  Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR. 0047/08. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  do określenia realizacji: 

1. Uchwały Nr XXIV/241/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,  

2. Uchwały Nr XXIV/247/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do porozumienia z Samorządem Województwa 

Śląskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu  

na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

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 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/243/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 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 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:  

1. Uchwały Nr XXIV/242/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”, 

2. Uchwały Nr XXIV/244/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

poparcia stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu 
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wobec postulowanych zmian ustawy o samorządzie powiatowym zmierzających  

do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim, 

3. Uchwały Nr XXIV/245/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego, 

4. Uchwały Nr XXIV/246/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 27  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. ---------------------------- 

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.11.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.11.2008r.  

3. Materiał informacyjny pt. „Omówienie stanu technicznego dróg powiatowych”  

oraz „Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

6. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. protokołu rozbieżności  

– uzgodnienia dot. projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, w roku 2009. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009 – po zmianie. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

przetargowej, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej,  

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 94/264/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. dot. ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 94/264/08 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. dot. ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

18. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowu Nr 30  

na długości 400 mb w Nowej Wiosce” dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach  

z siedzibą w Krzyżanowicach, przy ul. Głównej 5. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. sprawozdania z realizacji 

zadań w zakresie sportu i rekreacji oraz w zakresie kultury (za okres trzech kwartałów 

2008r.). 

20. Karta informacyjna Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – wyjaśnienie dlaczego kontrole 

finansowe zaplanowane na III kwartał b.r. nie zostały wykonane. 

21. Karta informacyjna Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – zaplanowanie kontroli 

sprawdzających. 

22. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w okresie od 15.10.2008r. do 29.10.2008r. w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-12-

2/08 z dnia 07.11.2008r.).  

23. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr PZD-5540/27/08  

z dnia 04.11.2008r.  

24. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/237/2008 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28.10.2008r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”. 
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25. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXIV/241/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,  

2) Uchwały Nr XXIV/247/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do porozumienia z Samorządem Województwa 

Śląskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu  

na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

Nr XXIV/243/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego.  

27. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XXIV/242/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”, 

2) Uchwały Nr XXIV/244/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

poparcia stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu 

wobec postulowanych zmian ustawy o samorządzie powiatowym zmierzających  

do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim, 

3) Uchwały Nr XXIV/245/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego, 

4) Uchwały Nr XXIV/246/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego. 

 

 


