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OR.II.0022.1.8.2013 

PROTOKÓŁ  NR 106/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 lutego 2013 r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 105/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 lutego 2013 r.  

2. Informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 105/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 lutego 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Mirosława Ruszkiewicza, prosząc o przedstawienie spostrzeżeń i przemyśleń wynikających  

z dotychczasowej pracy oraz planowanych przedsięwzięć.   

Na wstępie Mirosław Ruszkiewicz przypomniał, że został powołany na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dniem 1 września 2012 r. Następnie rozdał 

zebranym informację pisemną nt. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  
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w okresie od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Najważniejsze podejmowane działania 

dotyczyły:  

1) zainicjowania organizacji comiesięcznych jarmarków ofert pracy, które odbywają się 

cyklicznie w siedzibie PUP w Raciborzu,  

2) aplikowania o dodatkowe środki na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,  

3) nawiązania współpracy z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

4) nawiązania współpracy z szefami Gmin Powiatu Raciborskiego w zakresie przekazywania 

miesięcznych informacji dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy,  

5) zapoczątkowania poradnictwa zawodowego pod nazwą „Własna firma” dla osób 

bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej  

we współpracy z pracownikami Urzędu Skarbowego w Raciborzu,  

6) utworzenia w Urzędzie Punktu Konsultacyjnego dla osób zwalnianych z pracy,  

7) rozbudowy istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu alarmowego,  

8) zainstalowania systemu monitoringu w PUP,  

9) zorganizowania spotkania roboczego z kierownictwem powiatowych urzędów pracy  

z podregionu rybnickiego, na którym byli obecni m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Katowicach, 

10) zmiany dokumentów wewnętrznych PUP w Raciborzu, tj.: regulaminu pracy, 

regulaminu organizacyjnego, regulaminu zamówień publicznych, regulaminu 

wynagradzania pracowników, regulaminu nagród,  

11) zorganizowania spotkania z Kierownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej  

i Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, którego celem było 

wypracowanie wspólnych działań na rzecz osób bezrobotnych,  

12) zorganizowania w listopadzie 2012 r. pierwszego posiedzenia, powołanej na nową 

kadencję, Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kolejne posiedzenie odbyło się 25 stycznia b.r. 

w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

Następnie Dyrektor Ruszkiewicz przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy, informując,  

że na koniec stycznia b.r. w PUP w Raciborzu było zarejestrowanych 3341 osób, w tym 1938 

kobiet, a prawo do zasiłku posiadały 474 osoby. W porównaniu do grudnia 2012 r. liczba 

bezrobotnych wzrosła o 302 osoby. W styczniu b.r. zarejestrowały się 583 osoby,  
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co w stosunku do grudnia 2012 r. stanowi wzrost o ponad 50 % rejestrujących się 

bezrobotnych. Taki wysoki wskaźnik wynika stąd, że rejestrują się przede wszystkim osoby 

po zakończeniu prac terminowych, powracający z zagranicy gdzie pracowali głównie  

w budownictwie i rolnictwie, a dla których w okresie zimowym brak pracy. Ponadto część 

osób rejestruje się wyłącznie celem uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego  

oraz uzyskania zaświadczeń do OPS. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 r. wynosiła: 

kraj – 13,4 %, Województwo Śląskie – 11,1 %, Powiat Raciborski – 8,5%.  

Na dzień 20 lutego b.r. zgłoszone były 133 oferty pracy, z których najwięcej na stanowiska 

pracownik ochrony osób i mienia bez licencji (30), pracownik ochrony osób i mienia  

z licencją (15) oraz operator wózków jezdniowych wysokiego składu (10).  

W dalszej kolejności Dyrektor omówił przewidywane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu w 2013 r. oraz planowane formy aktywizacji zawodowej finansowane  

ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. Zwrócił uwagę, że na staże dla bezrobotnych 

zaplanowano 1 100 000,00 zł, na dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 700 000,00 zł, a na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy  

dla bezrobotnych 400 000,00 zł. W ramach środków Funduszu Pracy planuje się skierować  

w 2013 r. 100 osób do odbycia stażu. Do 22 lutego b.r. wpłynęło 147 wniosków o organizacje 

staży, na ogólną liczbę miejsc 304. W okresie od stycznia do lutego 2013 r. skierowano  

53 osoby do odbycia stażu. Z kolei środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 

35 osób bezrobotnych, a kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Na dzień 22 lutego b.r. 

zostało złożonych 15 wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

Ze środków przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy zostanie utworzonych 20 stanowisk pracy. Kwota dofinansowania na jedno stanowisko 

wynosi 20 000,00 zł. Na dzień 22 lutego b.r. zostało złożonych 10 wniosków o refundację  

na 16 stanowisk pracy, w ramach których zostaną utworzone takie stanowiska jak: specjalista 

ds. marketingu i handlu, pracownik produkcyjno – magazynowy, fizjoterapeuta, introligator, 

sprzedawca, operator strugarek i frezarek.  

Kończąc swoją wypowiedź Dyrektor Ruszkiewicz omówił sprawozdania z działalności 

poszczególnych komórek organizacyjnych PUP, w tym Rozwoju Zawodowego, Klubu Pracy, 

Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy.  

Szczegółowa informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

przygotowana przez Dyrektora znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 91227. 
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Odpowiadając na pytanie Starosty dotyczące jak odbiera Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu Dyrektor Ruszkiewicz ocenił wysoko kwalifikacje zawodowe pracowników  

w kierowanej jednostce. Poinformował, że w miarę możliwości finansowych stara się ich 

kierować na szkolenia, zaś w najbliższym czasie odbędzie się druga część szkolenia 

dotyczącego stosowania kpa. Dyrektor zwrócił uwagę na bardzo niskie zarobki podległych 

pracowników. Pozytywnie wypowiedział się na temat siedziby Urzędu, określając ją jako 

odremontowaną, dobrze wyposażoną, zaadaptowaną na potrzeby realizowanych działań. 

Problemem jest jedynie zawilgocenie pomieszczeń archiwum.  

Dyrektor Ruszkiewicz podkreślił, że pełnienie funkcji Dyrektora PUP w Raciborzu daje mu 

dużo satysfakcji, czuje się bardzo dobrze w Powiecie Raciborskim i wiąże z tym miejscem 

plany na przyszłość. 

Na tym spotkanie zakończono.  

Ad. 3  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Spotu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 lutego b.r. przedstawiono nowe 

wersje projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok oraz dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. W związku z tym,  

że na dzisiejszym posiedzeniu zostaną dokonane dodatkowe zmiany w budżecie na 2013 rok 

istnieje potrzeba stworzenia kolejnej wersji przedmiotowych projektów uchwał Rady.  

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami 

UID 88552 i 88551. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował:  

1) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję 

w dniu 28 lutego 2013 r., 

2) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021  

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2013 r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych 
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pismem nr OR.II.0022.3.2.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. oraz przesłanych  

dnia 25 lutego 2013 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił dodatkowy projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Poinformował, że zmiana 

uchwały stała się konieczna ze względu na potrzebę doprecyzowania opisu przedmiotowego 

lokalu, który zlokalizowany jest na trzech kondygnacjach: parterze oraz na części poddasza  

i części przyziemia budynku 2A. 

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

91096. 

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 zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 lutego 2013 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji w dniu 28 lutego 2013 r. wniesie 

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej polegające na: 

1) zmianie w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu dziennika ustaw, w którym 

opublikowano tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

2) poprawieniu błędu literowego w § 1 pkt 10 w słowie „udokumentowanych”.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji w dniu 28 lutego 2013 r. 

wniesie autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego 
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nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku z odwołaniem 

darowizny, która uwzględnia wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 lutego b.r.  

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2013/2014 w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu kształcenia  

w zawodzie: technik technologii żywności – 314403. 

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

89720. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie  

od roku szkolnego 2013/2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik technologii 

żywności – 314403. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Poinformował,  

że zgodnie z przygotowaną propozycją Dyrektorom: Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu nie przyznano dodatków motywacyjnych.   

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

90269. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych  

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

Powiat Raciborski Zarząd wniósł zmiany polegające na: 

1) ustaleniu dodatków motywacyjnych na okres od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.,  

2) wykreśleniu z załącznika do projektu uchwały tych dyrektorów, którym nie przyznano 

dodatków motywacyjnych.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 
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motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

Pani Bożenie Chudzińskiej - Latacz do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2013 roku. 

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

91092. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej - Latacz 

do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu "Animator 

- Moje boisko - ORLIK 2012" w 2013 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie 

zajęć sportowych w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2013 roku. 

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

91091. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi 

Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

"Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2013 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok. Poinformowała, że w ww. uchwale dokonuje się zmian w planie 
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wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.  

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

91160. 

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 na 2013 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

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

91162. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013.   

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

90632. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmian w kalendarzu imprez kulturalnych na 2013 r. realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

90621. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zmianę kalendarza imprez kulturalnych  

na 2013 r. polegającą na zwiększeniu z 800,00 zł do 1 000,00 zł kwoty dofinansowania 

imprezy cyklicznej pn. „Pantofelek 2012 – w poszukiwaniu lokalnych autorytetów”. 

 

Starosta przedstawił protokół ze spotkania, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu w dniu 29 stycznia b.r., a dotyczyło utworzenia środowiskowego 

domu samopomocy typu B. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 88785. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z protokołem ze spotkania w Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy 

typu B, które odbyło się 29 stycznia b.r. polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

podjąć działania, które mają doprowadzić do utworzenia środowiskowego domu samopomocy 

typu B dla 35 osób w wydzielonej części DPS „Złota Jesień” w Raciborzu z dniem 1 grudnia 

2013 r. Jednocześnie Zarząd: 

1) powierzył Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

realizację wszystkich niezbędnych obowiązków leżących po stronie Powiatu 

Raciborskiego związanych z przystosowaniem do potrzeb śds-u wydzielonej części 

Domu,  

2) ustalił, że koszty prac związanych z przystosowaniem do potrzeb śds-u wydzielonej 

części Domu zostaną sfinansowane ze środków Powiatu Raciborskiego,  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje ww. Dyrektora.  

Ponadto Zarząd postanowił, iż prowadzącym śds będzie organizacja pozarządowa wyłoniona 

w drodze konkursu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2013/2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik technologii 

żywności – 314403. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej  

- Latacz do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 

Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2013 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2013 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 


