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OR.II.0022.1.10.2013 

PROTOKÓŁ  NR 108/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 marca 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 107/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 marca 2013 r.  

2. Stanowisko Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące nowej lokalizacji pomnika  

Arki Bożka.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 107/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 marca 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta nawiązał do publicznej dyskusji dotyczącej nowej lokalizacji pomnika Arki Bożka.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął w powyższej sprawie stanowisko o treści: 

„Przez kompleks zamkowy w Raciborzu należy rozumieć nie tylko sam zamek z browarem, 

lecz również jego najbliższe otoczenie (podzamcze), a więc przede wszystkim park 
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Zamkowy, ale i np. ul. Zamkową (dawną groblę). Nie ulega wątpliwości, że centrum 

założenia stanowi dawna siedziba książęca z jej czytelnym układem (skarpa, mury obronne, 

budynek bramny, dom książęcy, kaplica, browar, słodownia) i to ona winna kształtować 

charakter otoczenia. Otoczenie to powinno eksponować zamek, zarówno w jego najbliższym 

otoczeniu jak i np. z punktów widokowych na lewym brzegu Odry.  

Już dziś pojawia się postulat redukcji zieleni parkowej, zasłaniającej zamek od strony  

tzw. starego Raciborza. W tym kontekście może budzić głębokie zdziwienie propozycja 

lokalizacji w najbliższym otoczeniu zamku, niemal na podzamczu, pomnika Arki Bożka.  

Zarząd Powiatu pomija kwestie historyczne związane z postacią Arki Bożka, w tym również 

fakt iż jego osoba i działalność nigdy nie były związane ani z raciborskim zamkiem, jego 

otoczeniem, ani także z dzielnicą Ostróg, wykluczamy jednak zdecydowanie proponowaną 

lokalizację ze względu na konieczność zachowania dominanty w postaci zamku. Trudno sobie 

wyobrazić bowiem średniowieczną budowlę, odnowioną w ostatnich latach, z zachowanymi 

historycznymi detalami, zdominowaną od strony wschodniej przez ogromnych rozmiarów 

postument. Trudno się oprzeć wrażeniu, że zgłoszona propozycja nie była gruntownie 

przemyślana. Zamiast bowiem dążyć do eksponowania zamku, jedynej zachowanej  

XIII-wiecznej siedziby śląskich władców, prowadziłoby to do istotnego zaburzenia 

kompozycji otoczenia zamku.  

Warto również wskazać, że plac przed ścianą po dawnym budynku barokowym służy 

organizacji imprez plenerowych (podobnie przed 1945 r.). Trudno sobie zatem wyobrazić 

imprezy typu Spichlerz śląski czy jarmark w otoczeniu kolosalnego pomnika. Pomnik 

zaburzy również widok z krużganków zamkowych w kierunku wschodnim.  

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydowanie protestuje przeciwko 

lokalizacji na podzamczu pomnika Arki Bożka, nie mamy natomiast uwag do innych 

proponowanych lokalizacji”. 

Powyższe stanowisko zostanie przesłane Prezydentowi Miasta Racibórz.  

Ad. 3 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Gabriela Gieda przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

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

93306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Kierownika Referatu 
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Księgowości i Płac, zwiększył o kwotę 36 670,00 zł w Rozdziale 85295 plan wydatków 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację 

projektu pn. "Drugiemu Człowiekowi".  

Po zmianie, 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 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2013 r. 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Gabriela Gieda przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

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

93308. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021, na wniosek 

Kierownika Referatu Księgowości i Płac, zwiększył o kwotę 7 860,00 zł w Rozdziale 85295 

plan wydatków Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację projektu  

pn. "Drugiemu Człowiekowi", w celu przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej  

na organizację warsztatów pn. „Trening z zakresu komunikacji międzyludzkiej”  

i jednocześnie zmniejszył plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu w ramach ww. projektu.  

Po zmianie, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 marca 2013 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

92369. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 1 głosem przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
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Raciborskiego za 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 marca 2013 r.  

Jednocześnie Zarząd postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2013 r.: 

 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu w 2012 r.,  

2) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za rok 2012, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2012,  

4) informacji dot. realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w powiecie raciborskim 

przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Raciborzu,   

5) informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego  

za rok 2012 przygotowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Raciborzu, 

6) informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego, 

7) informacji Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot. ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

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

92361. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 26 marca 2013 r. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kuźnia Raciborska. 

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

93212. 

Starosta zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 106 000,00 zł brutto Gminie Kuźnia Raciborska  

na realizację zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy  

przy ul. Szkolnej". W ramach powyższego zadania zostanie wykonana: 

 

1) rozbiórka istniejącego biobloku, dostawa i montaż nowej oczyszczalni ścieków, 

2) dostawa i montaż przepompowni ścieków, 

3) budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej pomiędzy przepompownią a nową 

oczyszczalnią ścieków, 

4) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków do istniejącego wylotu  

do rzeki Rudy. 

 

Jak przekazał Starosta wykonanie przepompowni ścieków umożliwi przyłączenie 

przebudowanej kanalizacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

do nowej oczyszczalni ścieków. Z kolei przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

z oczyszczalni ścieków do istniejącego wylotu do rzeki Rudy jest niezbędna do użytkowania 

nowej oczyszczalni ścieków. Faktyczną realizacją zadania, zgodnie z ustaleniami, zajmie się 

Gmina Kuźnia Raciborska, dlatego zasadnym jest udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego tej Gminie.  

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2013 r. Ponadto polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontu przygotować informację dotyczącą 

przepustowości dobowej budowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy  

przy ul. Szkolnej.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

92853. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2013 r. (po dokonaniu drobnej 

zmiany w uzasadnieniu). 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

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

93517. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007 r. 

podjęła Uchwałę Nr XI/104/2007 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów  

oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. Zgodnie 

z zapisami ww. Uchwały Zarząd zbywa udziały w spółkach, w których Powiat Raciborski jest 

udziałowcem, a o czynnościach tych informuje Radę. Takie stanowisko prezentuje radca 

prawny tut. Starostwa oraz nadzór prawny Wojewody Śląskiego, który w swych 

rozstrzygnięciach stwierdził, że zgodę na nieodpłatne zbycie udziałów konkretnej spółki 

podejmuje organ wykonawczy.  

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z opinią prawną oraz stanowiskiem nadzoru 

prawnego Wojewody Śląskiego: 

 

1) zaopiniował negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą  

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu,  

2) polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu przygotować projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie 

udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
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w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

na posiedzenie w dniu 26 marca b.r.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

93282. 

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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 marca 2013 r. 

Ad. 4 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Gabriela Gieda przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

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

93137. 

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

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Gabriela Gieda omówiła dodatkowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok (rezerwa ogólna).  

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

93742. 

Przedmiotowy projekt uchwały wiąże się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. karcie informacyjnej 

Dyrektor DPS-u zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu Domu o kwotę 16 000,00 zł  

na pokrycie kosztów zakupu dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa części parteru 
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segment 2.1 w budynku DPS „Złota Jesień” na potrzeby środowiskowego domu 

samopomocy”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu o kwotę 16 000,00 zł z rezerwy ogólnej Powiatu 

Raciborskiego na pokrycie kosztów zakupu dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa 

części parteru segment 2.1 w budynku DPS „Złota Jesień” na potrzeby środowiskowego 

domu samopomocy”.  

Następnie 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Gabriela Gieda przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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

93140. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

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

93417. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. Uchwałę określającą cennik biletów wstępu  

oraz cennik wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 podejmuje się na wniosek dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Wprowadzenie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu wynika z możliwości osiągania przychodów  

z tytułu korzystania oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń, zapisanej w studium 
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wykonalności projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, który był współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu 

Zachodniego RPO WSL 2007-2013. Wysokość zaproponowanych cen biletów wstępu  

oraz opłat wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

jest porównywalna z opłatami obowiązującymi w obiektach o zbliżonym profilu działalności. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na kolejne posiedzenie zostanie przygotowany projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń  

oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Regulamin ten jest 

aktem prawa miejscowego, stąd zostanie przekazany do konsultacji, zgodnie z Uchwałą  

Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi się – podjął uchwałę w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu 

oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

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

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu na posiedzenie we wrześniu b.r. 

przedstawiła informację o wysokości uzyskanych wpływów z tytułu biletów wstępu  

oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

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

93146. 

Starosta poinformował, że w marcu 2013 r. wpłynęły wnioski Zarządu RTP Unia Racibórz  

o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 r. W związku 

z powyższym proponuje się, aby przyznać zawodniczkom RTP Unia Racibórz: Darii 
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Antończyk, Dorocie Wilk, Natalii Chudzik, Hannie Konsek, Marcie Mika, Donacie Leśnik, 

Patrycji Wiśniewskiej, Chinasa O'koro Gloria, Dżesice Jaszek, Karolinie Wieczorek, 

Marlenie Janeczek nagrodę III stopnia w wysokości 500 złotych każda za zdobycie złotego 

medalu Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Kobiet w grudniu 2012 r. Propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2012 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

„Zielona Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

92738. 

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 Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”  

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2013/2014 w Technikum nr 3 

wchodzącego 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 

93265. 

Wicestarosta poinformował, że w Uchwale Nr 106/541/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 

2013/2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
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Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik technologii żywności - 314403 

została wpisana niewłaściwa nazwa szkoły. Powinien pojawić się zapis - Technikum nr 3  

w Raciborzu, a nie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3. W związku z powyższym zachodzi 

potrzeba podjęcia nowej uchwały.  

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 Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik technologii żywności – 314403. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

93224. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Mając na uwadze powyższą uchwałę Zarząd polecił:   

 

1) Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przedkładanie 

harmonogramów prowadzonych kursów i szkoleń,  

2) pracownikom Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadzenie kontroli w trakcie 

trwania jednego z kursu/szkolenia,  

3) inspektorowi ds. kontroli zarządczej przeprowadzenie kontroli po zakończeniu jednego  

z kursu/szkolenia.  

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przyszpitalnych parkingów, będących  

w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu 

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

93264. 

Starosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy 

przyszpitalnych parkingów, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego 

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

w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, na okres powyżej 3 lat. 

Poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z uwagi na narastający 

problem z zaparkowaniem samochodów pacjentów i osób odwiedzających, planuje 

wydzierżawić a docelowo wyremontować i rozbudować przyszpitalne parkingi.  

Z uwagi na koszty związane z remontem i rozbudową, zasadnym jest wydzierżawienie 

przedmiotowego terenu na okres dłuższy niż 3 lata. Oferent zostanie wyłoniony w drodze 

przetargu. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy przyszpitalnych parkingów, będących w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dołączenie do ww. projektu mapy z zaznaczonym terenem, który miałby zostać przeznaczony 

do dzierżawy. 

Ad. 5 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Gabriela Gieda 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 

92991. 

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

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany 

założeń do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej. 

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

92435. 



 13 

Wicestarosta przypomniał, że w październiku 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „PRZYJAZNY DOM” zwrócił się o zmianę zaproponowanego wynagrodzenia, 

według przedstawionych poniżej kwot: 

1) 4 dzieci – 2 200,00 zł, 

2) 5 dzieci – 2 400,00 zł, 

3) 6 dzieci – 2 600,00 zł, 

4) 7 dzieci – 2 800,00 zł, 

5) 8 dzieci i więcej – 3 000,00 zł. 

 

Powyższą sprawę Zarząd Powiatu rozpatrywał w grudniu 2012 roku nie podejmując 

ostatecznej decyzji. Jak poinformował Wicestarosta dnia 25 lutego 2013 r. Zarząd 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „PRZYJAZNY DOM” ponownie zwrócił się o zmianę 

zaproponowanego wynagrodzenia, według przedstawionych wcześniej kwot.  

Zarząd Stowarzyszenia argumentuje, iż obecnie osoba podejmująca się prowadzić rodzinny 

dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia, jakie otrzymywała                                     

przy prowadzeniu zawodowej rodziny zastępczej, przy 4, 5 i 6 dzieci pozostających                           

pod opieką: 

1) wynagrodzenie w zawodowej rodz. zast:     2) wynagrodzenie w rodzinnym domu dziecka: 

a) 3 dzieci – 2 000,00 zł,       3 dzieci –      0,00 zł; 

b) 4 dzieci – 2 200,00 zł,       4 dzieci – 2 000,00 zł; 

c) 5 dzieci – 2 400,00 zł,       5 dzieci – 2 200,00 zł; 

d) 6 dzieci – 2 600,00 zł,       6 dzieci – 2 450,00 zł; 

e) 7 dzieci – 2 600,00 zł,       7 dzieci – 2 750,00 zł; 

f) 8 dzieci – 2 600,00 zł,       8 dzieci – 3 000,00 zł. 

 

Wicestarosta poinformował, że od dnia 1 marca 2013 r. na terenie powiatu raciborskiego 

działa 8 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 55 dzieci, w tym: 

1) 6 domów (6 dzieci); 

2) 1 dom (8 dzieci); 

3) 1 dom (11 dzieci, w tym 2 rodzeństwa 3 – osobowe). 

 

Jeżeli Zarząd Powiatu przyjmie, od dnia 1 kwietnia b.r., propozycję Stowarzyszenia 

„PRZYJAZNY DOM” spowoduje to wzrost wydatków PCPR w Raciborzu w 2013 roku                         

o kwotę 8 100,00 zł. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął przedstawioną przez Stowarzyszenie „PRZYJAZNY 

DOM” propozycję zmiany założeń projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu 

raciborskiego w zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka, która obowiązywać będzie  

od 1 lipca 2013 r. O powyższym Referat Spraw Społecznych poinformuje Zarząd 

Stowarzyszenia „PRZYJAZNY DOM”. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

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

92504. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu o kwotę 16 000,00 zł z rezerwy ogólnej Powiatu 

Raciborskiego na pokrycie kosztów zakupu dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa 

części parteru segment 2.1 w budynku DPS „Złota Jesień” na potrzeby środowiskowego 

domu samopomocy”. O powyższym Referat Spraw Społecznych poinformuje ww. Dyrektora. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, przeprowadzających egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe w części praktycznej. 

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

93301. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, przeprowadzających egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe w części praktycznej powróci na kolejnym 

posiedzeniu z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.  

O powyższym Referat Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje ww. Dyrektora.  

Ponadto Zarząd postanowił, że w kolejnych posiedzeniach będą brać udział poszczególni 

dyrektorzy szkół, w których przeprowadzane będą ww. egzaminy.  
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Starosta przedstawił interpelację radnego Artura Wierzbickiego dotyczącą zmiany Uchwały 

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego ze względu na pojawiające się błędy literowe  

w treści Statutu.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92507. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Rady, aby udzieliła odpowiedzi 

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 5 marca  2013 r.  

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

z dnia 7 marca 2013 r., który zwrócił się o wyjaśnienie przyczyn wstrzymania dodatku 

motywacyjnego od 1 marca 2013 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93163. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu z dnia 7 marca 2013r.  

Zarząd stwierdził, że przyznanie dodatku motywacyjnego jest kwestią uznaniową.  

Dodatek motywacyjny może być przyznany na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące  

i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatek motywacyjny dla Dyrektora ZSE w Raciborzu  

nie został Dyrektorowi wstrzymany, a Zarząd nie przyznał dodatku na okres  

od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu poinformuje ww. Dyrektora. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93447. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uzyskać informację od dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

na temat przewidywanego wzrostu kosztów jednostek w związku z nowymi zasadami 

odbioru odpadów, które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie  

z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych uzyskać informację od Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na temat przewidywanego wzrostu kosztów jednostki  

w związku z nowymi zasadami odbioru odpadów, które zaczną obowiązywać  
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z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

Ww. informacje kierownicy przekażą na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

Ad. 6  

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 XXVII/271/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92916. 

 

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 XXVII/272/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013  

– 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92917. 

 

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 Uchwały  

Nr XXVII/274/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie 

ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha von Eichendorffa”.  

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93200. 
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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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVII/275/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku z odwołaniem darowizny.  

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93133. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVII/277/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen  

i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92288. 

   

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVII/278/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. 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.   
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Ustalił  Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92287. 

 

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 12 marca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 marca 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok (rezerwa ogólna). 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu 

oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2012 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

od roku szkolnego 2013/2014 w Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik technologii żywności  

– 314403. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 


