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OR.II.0022.1.42.2013 

PROTOKÓŁ  NR 140/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 listopada 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 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 listopada 2013 r. i w dniu 14 listopada 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 listopada 

2013 r. i w dniu 14 listopada 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił 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 

134940. 
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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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie 

się w grudniu 2013 r.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Wicestarosta poinformował, że zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala dotyczą 

utworzenia nowego Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego, który będzie miał za zadanie 

objęcie opieką i pielęgnacją osoby przewlekle chore, a także osoby, które przebyły leczenie 

szpitalne i mają ukończony proces diagnostyczny. Osoby te nie wymagają na tym etapie 

dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan ich zdrowia i stopień niepełnosprawności są 

niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Utworzenie nowej komórki organizacyjnej 

spowoduje wykorzystanie wolnych powierzchni lecznicy, a także pozwoli zagospodarować 

ewentualne wolne zasoby kadrowe personelu. Zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu polegające na utworzeniu Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego 

pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu podejmując uchwałę nr 7/2013  

z dnia 5 listopada 2013 r. 

Kolejna zmiana dotyczy „przypisania” w statucie Zakładu wybranym poradniom gabinetów 

diagnostyczno – zabiegowych co podyktowane jest wejściem w życie zarządzenia Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Rozporządzenie to nakłada  

na oddziały wojewódzkie NFZ obowiązek wyodrębnienia, od dnia 1 stycznia 2014 r., puli 

środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na realizację świadczeń zabiegowych  

w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Przypisane gabinety diagnostyczno – zabiegowe 

funkcjonowały w strukturach poszczególnych poradni bez ich wcześniejszego wyodrębnienia 

w statucie. Zmiany w statucie Szpitala Rejonowego w Raciborzu polegające na przypisaniu 

wybranym poradniom specjalistycznym gabinetów diagnostyczno – zabiegowych pozytywnie 

zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu podejmując uchwałę nr 8/2013  

z dnia 5 listopada 2013 r. Ponadto w statucie doprecyzowano również zadania Dyrektora  

w stosunku do pracowników Szpitala. 
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Wicestarosta poinformował również, że zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru Prawnego 

Wojewody Śląskiego nadanie, na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej, statutu podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą jest 

aktem prawa miejscowego. W związku z powyższym zaproponowany przez Dyrektora 

Szpitala statut należy skierować do konsultacji. 

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

135442. 

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. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił 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 

135444. 

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.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu 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 

135494. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł zmiany polegające na: 

1) zmniejszeniu w Rozdziale 85201 o kwotę 9 800,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji  
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i Remontów,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 85203 o kwotę 9 800,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy  

z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych”.  

 

Jak dodał Starosta w powyższej sprawie Referat Inwestycji i Remontów przygotował kartę 

informacyjną, która będzie omawiana w dalszej części posiedzenia.  

Po zmianie, 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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

135498. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

135627. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

135620. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

135622. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

135471. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu z dnia 13 i 14 listopada 2013 r., Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu z dnia 13 i 14 listopada 2013 r., Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  
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w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych w 2013 r.  

jako zadanie własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

135474. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zmiany w kalendarzu imprez 

kulturalnych realizowanych w 2013 r. jako zadanie własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury polegającą na zmianie organizatora XXIII edycji 

Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa z Śląskiego Związku Chórów  

i Orkiestr na Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – DFK 

Oddział Racibórz oraz kwoty dofinansowania festiwalu z 300,00 zł na 1 000,00 zł.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS  

na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych” – przetarg 2. 

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

135778. 

Starosta przypomniał, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na wykonawcę zadania  

pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy  

z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych” – przetarg 2, wyłoniono 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „BUDMED” sp. z o.o.  z siedzibą  

w Raciborzu, przy ul. Chopina 16, które zaoferowało najniższą cenę tj. kwotę 388 274,97  zł 

(brutto) za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót. 

W trakcie realizacji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych  

w ww. przedmiarze które dotyczą:   

 

1) demontażu i przebudowy dwóch pionów c.o. w projektowanym nowym korytarzu 1.1  

z demontażem obudów z płyt gipsowo-kartonowych, 

2) demontażu odklejających się podczas robót rozbiórkowych tapet z włókna szklanego  

wraz z uzupełnieniem nowych tapet,  
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3) wykonania demontażu ściany dylatacyjnej wraz z warstwami ocieplającymi, elementów 

konstrukcji stalowych i ocynkowanych kolidujących z drzwiami oraz wykonanie 

koniecznych nadproży i wzmocnień wraz z robotami towarzyszącymi,  

4) montażu nowych ścianek gipsowo-kartonowych w obrębie przebudowanych pomieszczeń 

1.28 i 1.30,  

5) naprawy sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 

14,15,1.28 i 1.30, 

6) rozkucia i rozbiórki elementów betonowych podziemnych kanałów instalacyjnych  

wraz z zabudową przepustów i osłon kablowych,  

7) wykonanie zmian w wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 14,15,1.28, 

1.30. 

 

Jak przekazał Starosta w omawianej karcie informacyjnej Referat Inwestycji i Remontów 

szczegółowo uzasadnił konieczność wykonania robót dodatkowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową 

wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych” – przetarg 2 do kwoty 11 050,69 zł 

(brutto). 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. przedkładania w miesiącach czerwiec i listopad zbiorczej informacji nt. realizacji 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

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

135541. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. realizacji programów zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski – stan na 31.10.2013 r. oraz polecił umieścić ją  

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2013 r., poprzedzających XXXV sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 135357. 
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Starosta poinformował, że w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola wykonania uchwał 

podjętych przez Radę Powiatu za 2012 rok. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 135851. 

 

Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego informujące,  

że Rada na sesji w dniu 29 października br. nie podjęła uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu 

ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką  

i Władysława Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842). 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 135384. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego informującym, że Rada na sesji w dniu 29 października br. nie podjęła 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz  

na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22 + 866)  

do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842). Mając na uwadze powyższe, polecił,  

aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa poinformował 

o tym fakcie Wojewodę Śląskiego.  

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami 

płacowymi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu nr ZSM-3014.90.13 z dnia 14 listopada 2013 r. wyraził zgodę 

na dokonanie przesunięć  pomiędzy paragrafami płacowymi. O powyższym Skarbnik Powiatu 

poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przypomniała,  

że Komisja Rewizyjna skierowała do Zarządu wnioski z posiedzenia w dniu 1 października 

2013 r. Wniosek nr 4 dotyczył przeanalizowania kryteriów przyznawania nagrody rocznej  

dla podległych dyrektorów w kontekście stawianych zadań wykraczających poza standardowe 

obowiązki. W odpowiedzi na ww. wniosek Zarząd poinformował, że kryteria przyznawania 

nagród rocznych dla podległych dyrektorów uregulowane są w nw. dokumentach: 
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1) dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski – w Uchwale Nr XXVII/364/2005 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

2) dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – w Uchwale  

Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad i trybu 

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej,  

3) dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego – w Zarządzeniu 

Wewnętrznym Nr 101/09 Starosty Raciborskiego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie trybu 

przyznawania rocznych nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej  

dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

Komisja Rewizyjna w związku z odpowiedzią Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 października 2013 r. na wnioski Komisji z dnia 1 października w zakresie punktu  

4-go zwróciła uwagę, iż treścią wniosku nie była prośba o informację, gdzie uregulowane są 

kryteria przyznawania nagród rocznych dyrektorom jednostek powiatowych. Istotą wniosku 

Komisji była analiza obowiązujących kryteriów przyznawania tychże nagród w kontekście 

stawianych zadań wykraczających poza standardowe obowiązki. 

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu stwierdziła, że należałoby się zastanowić  

czy istnieje ewentualna potrzeba zmiany kryteriów przyznawania nagród rocznych 

dyrektorom jednostek powiatowych.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego poprosili o przesłanie dotychczas 

obowiązujących kryteriów przyznawania nagród rocznych dyrektorom jednostek 

powiatowych, celem ich przeanalizowania. W przypadku gdy będzie istniała potrzeba zmiany 

kryteriów stosowne propozycje zostaną zgłoszone na jednym z kolejnych posiedzeń,  

w przeciwnym przypadku kryteria pozostaną bez zmian.  
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Ad. 4 

 

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

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XXXIV/336/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października  

2013 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego na działania Starosty 

Raciborskiego, 

2) Uchwały Nr XXXIV/337/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października  

2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Eugeniusza Puka na działalność starosty 

raciborskiego Adama Hajduka. 

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

134509. 

 

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 19 listopada 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 listopada 2013 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 


