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OR.IV.0022.1.2.2023 

 

PROTOKÓŁ  NR 208/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 stycznia 2023 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Poinformował o nieobecności Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe pismo Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu nr MDK 07/1/3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., 

które zostanie omówione w końcowej części posiedzenia.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu do zreferowania 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 

nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 206/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 grudnia 2022 r. oraz Protokołu Nr 207/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2023 r. 

2. Projekty uchwał Radu Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

17 stycznia 2023 r. o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 206/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 206/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2022 r. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 207/2023 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2023 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 207/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2023 r., po poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego  

na str. 4. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2023-2025. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

726844. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Szydłowski.  

W trakcie dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, Członkini Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska zgłosiła autopoprawkę do załącznika polegającą  

na dodaniu przedsięwzięcia pn. Akcja profilaktyczna „Bezpieczne grzybobranie” w ramach 

zadania „Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w zakresie prewencji i reagowania” 

realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2025  

wraz ze zgłoszoną przez Członkinię Zarządu Powiatu Raciborskiego autopoprawką  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 stycznia 2023 r.? 

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 uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2025  

wraz ze zgłoszoną przez Członkinię Zarządu Powiatu Raciborskiego autopoprawką 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2023 r. 

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 728145. 

W tym miejscu Kierownik Krzysztof Szydłowski opuścił posiedzenie. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2022 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

726843. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 31 stycznia 2023 r.? 
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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 przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 31 stycznia 2023 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

727464. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 31 stycznia 2023 r.? 

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2023 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

727337. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 stycznia 2023 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2023 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

727496. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2023.  

 

Wicestarosta – Przewodniczący Komisji stypendialnej do wstępnej oceny wniosków  

o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo zapoznał zebranych z wynikami prac Komisji stypendialnej, powołanej 

uchwałą nr 207/1191/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 stycznia 2023 r.,  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. Jednocześnie przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 727748,  

a projekt uchwały pod numerem UID 727311.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji stypendialnej, 

powołanej uchwałą nr 207/1191/2023 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 stycznia 

2023 r., do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących 

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo i przyjął propozycję przyznania stypendium 

w roku akademickim 2022/2023 następującym osobom: 

 

1)  – III rok studiów – średnia 4,850; 

2)  – III rok studiów – średnia 4,733; 

3)  – II rok studiów – średnia 4,857. 

 

Ponadto mając na uwadze dyskusję, która miała miejsce w trakcie posiedzenia Komisji 

stypendialnej oraz wsłuchując się w sugestie środowiska medycznego i naukowego, a także 

ze względu, że jest to pierwszy nabór wniosków o przyznanie stypendium, Zarząd wyjątkowo 

przychylił się do propozycji przyznania czwartego stypendium  – II rok studiów  

– średnia 4,333. Zabezpieczone w budżecie Powiatu Raciborskiego środki finansowe 

umożliwiają przyznanie stypendium czterem osobom.  

W toku dyskusji Starosta poparł ww. propozycję Komisji stypendialnej oraz przypomniał,  

że pomysłodawcą udzielania stypendium dla studentów pielęgniarstwa był Zarząd Powiatu 

Raciborskiego.  

Następnie Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania stypendium 

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie  

z propozycją Komisji stypendialnej?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, przyznając stypendium 

następującym osobom:  

 

1) Pani  – w miesięcznej kwocie 1 000,00 zł brutto w roku akademickim 

2022/2023 w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;  

2) Pani  – w miesięcznej kwocie 1 000,00 zł brutto w roku 

akademickim 2022/2023 w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 

2023 r.;  
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3) Pani  – w miesięcznej kwocie 1 000,00 zł brutto w roku akademickim 

2022/2023 w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  

oraz w miesięcznej kwocie 1 000,00 zł brutto w roku akademickim 2023/2024 w okresie 

od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;  

4) Pani  – w miesięcznej kwocie 1 000,00 zł brutto w roku akademickim 

2022/2023 w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  

oraz w miesięcznej kwocie 1 000,00 zł brutto w roku akademickim 2023/2024 w okresie 

od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Po zmianach Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2023.  

Jednocześnie Zarząd przyjął propozycje Komisji stypendialnej, aby przy kolejnym naborze 

wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej  

na kierunku pielęgniarstwo: 

 

1) zmienić we wniosku o przyznanie stypendium słowo „zameldowanie” na słowo 

„zamieszkanie”; 

2) uprościć załącznik nr 2 do wniosku poprzez zastąpienie dwóch pól dotyczących średniej 

ocen za I lub II rok studiów pierwszego stopnia jednym polem z opisem: 

„Uzyskała/uzyskał średnią ocen za I rok studiów pierwszego stopnia/II rok studiów 

pierwszego stopnia:*”; gdzie * znaczy „niepotrzebne skreślić; 

3) w różnych miejscach wniosku stosować formy „Pani/Pan”, „uzyskała/uzyskał”, 

„studentki/studenta” itp. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie 

technik aranżacji wnętrz – 311224. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

727212. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2023/2024 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie technik aranżacji wnętrz – 311224? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024  

w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie technik aranżacji wnętrz – 311224. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2023.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt decyzji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 156/22 a.m. 1, 

obręb Bosac, o pow. 1,0852 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę 

wieczysta nr GL1R/00027490/3, będącą własnością Powiatu Raciborskiego, w trwałym 

zarządzie Zamku Piastowskiego w Raciborzu i ustalenia nowej wysokości przedmiotowej 

opłaty na kwotę 3 889,50 zł, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej 

wynoszącej 0,3 % i przyznanej bonifikaty w wysokości 90%. 

Ww. projekt decyzji znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

726981. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem decyzji w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 156/22 

a.m. 1, obręb Bosac, o pow. 1,0852 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi 

księgę wieczysta nr GL1R/00027490/3, będącą własnością Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Zamku Piastowskiego w Raciborzu i ustalenia nowej wysokości 

przedmiotowej opłaty na kwotę 3 889,50 zł, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki 

procentowej wynoszącej 0,3 % i przyznanej bonifikaty w wysokości 90%? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 156/22 

a.m. 1, obręb Bosac, o pow. 1,0852 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi 

księgę wieczystą nr GL1R/00027490/3, będącą własnością Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Zamku Piastowskiego w Raciborzu i ustalenia nowej wysokości 

przedmiotowej opłaty na kwotę 3 889,50 zł, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki 

procentowej wynoszącej 0,3 % i przyznanej bonifikaty w wysokości 90%. 

Decyzja znajduje się w teczce nr SN.II.6844.2.4.2022 prowadzonej przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami.  
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Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

727264. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2022 r. Wicestarosta przedstawił 

pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dot. braku 

zabezpieczonych środków na zwiększenie kosztów funkcjonowania rodzinnej pieczy 

zastępczej. Przypomniał, że według wstępnych szacunków realizacja ustawy  

z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz niektórych innych ustaw w ciągu 11 miesięcy 2023 r. zwiększy koszty 

funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej o około 189 000,00 zł zakładając, że liczba 

rodzin zastępczych i przebywających w niej wychowanków nie ulegnie zmianie.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 727750. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dot. braku zabezpieczonych środków na zwiększenie 

kosztów funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Starosta zapoznał zebranych z oświadczeniem Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu, 

w którym poinformowano, że w posiadanej dokumentacji nie widnieje żadna faktura VAT  

za najem sali konferencyjnej w związku z organizacją spotkania z ówczesnym Marszałkiem 

Senatu RP Panem Stanisławem Karczewskim, które odbyło się dnia 8 października 2019 r.  

na Zamku.  

Ww. oświadczenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

727027. 

 

Starosta zaprezentował dodatkowe pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu nr MDK 07/1/3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu działań  

w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w 2023 r.  
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 728027. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacyjnie pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu nr MDK 07/1/3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie 

harmonogramu działań w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w 2023 r.  

 

Starosta o godz. 09.05 zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

Załączniki:  

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2023 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2023 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2023/2024 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie technik aranżacji wnętrz  

– 311224. 


