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PROTOKÓŁ  NR 12/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 15 – 16 lutego 2011r.  

 

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: 

I część – 15 luty 2011r.  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część – 16 luty 2011r.  

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta złożył relację z wizyty, jaka miała miejsce w dniu 11 lutego b.r.  

w Ministerstwie Zdrowia, a poświęconej dokończeniu sfinansowania budowy Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu. Starosta przekazał również ustalenia ze spotkania z Marszałkiem 

Województwa Śląskiego w dniu 15 lutego b.r., które w głównej mierze dotyczyły 

przeprowadzanych przetargów na roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  
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I część – 15 luty 2011r.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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 2011r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

W trakcie omawiania w/w projektu uchwały Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu pismem z dnia 15 września 2010r. 

zwrócił się z prośbą w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont szatni 

szkolnej i odmalowanie klatek schodowych w Szkole (zgodnie z zaleceniami PSSE  

w Raciborzu) w kwocie ok. 30.000 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby wprowadzanie zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski następowało po 

sprawdzeniu konieczności i celowości robót przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu oraz ich 

potwierdzeniu przez Referat Inwestycji i Remontów. W związku z powyższym Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu sprawdzi konieczność i celowość wykonania w/w robót,  

a po ich potwierdzeniu przez Referat Inwestycji i Remontów przygotuje stosowną kartę 

informacyjną na posiedzenie Zarządu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 1 marca 2011r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do w/w projektu uchwały zostaną dołączone 

informacje dodatkowe ułatwiające radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczone kolorem czerwonym.  

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby w trakcie posiedzenia w dniu 8 marca b.r. 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z ogólnymi informacjami dot. zmian w WPF-ie. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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 informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2010 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 1 marca 2011r. 

Starosta poinformował, iż  zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011 

na sesję w dniu 1 marca b.r. przedłożone zostaną: 

1. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dot. oceny stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu 

raciborskiego za rok 2010, 

2. informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego, 

3. informacja dot. ochrony przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Raciborskiego 

przedstawiona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice, 

4. analiza stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu raciborskiego w 2010r. przygotowana 

przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu, 

5. sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Województwa 

Śląskiego Powiat Racibórz w 2010r.,  
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6. informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego  

za rok 2010 przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Raciborzu, 

7. informacja dot. realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w powiecie raciborskim 

przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Raciborzu.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  

w Sosnowcu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  

im. Arki Bożka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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 zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec 

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu dla ucznia Technikum nr 4 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego  

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

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 założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 1 marca 2011r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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 powołania Rady Społecznej 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi 

Sochackiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, tytuł projektu „Doskonalenie zawodowe 

techników ekonomistów w warunkach niemieckich”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

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 Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu  

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, tytuł projektu „Doskonalenie zawodowe 

techników ekonomistów w warunkach niemieckich”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach  

2011-2013, tytuł projektu „Elektryk i mechatronik ponad granicami Europy”, a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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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 Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2011-2013, tytuł 

projektu „Elektryk i mechatronik ponad granicami Europy”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  

– Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Wykształcony mechanik zjednoczonej Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

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 Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Wykształcony mechanik zjednoczonej Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach 
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Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Bilingualny proces kształcenia zawodowego”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

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 Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu  

do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2011-2013, tytuł 

projektu „Bilingualny proces kształcenia zawodowego”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  

– Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Na wniosek Wicestarosty Zarząd postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z całości opłat za posiłki w stołówce rodziców  

i opiekunów prawnych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach powróci na jednym kolejnych posiedzeń (w/w projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Nawiązując do omawianych zmian w budżecie, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu przedstawić na jedno z kolejnych posiedzeń informację  

dot. wykorzystania środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne, naukowe oraz książki 

w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu  

w latach 2008 – 2010. 

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 2011 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu  

i Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu o zwiększenie wymiaru zatrudnienia  

na stanowisku pomocy finansowej o 0,5 etatu – po 0,25 etatu na każdą z placówek. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego z uwagi na to, iż w budżetach: Poradni Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Raciborzu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu nie zostały 

zabezpieczone środki na zwiększenie wymiaru zatrudnienia w roku 2011, wyraził zgodę  

na zwiększenie o 1/2 etatu wymiaru zatrudnienia na stanowisku pomocy finansowej  

po 0,25 etatu na każdą z placówek od dnia 1 stycznia 2012r. zobowiązując jednocześnie 

dyrektorów placówek do zabezpieczenia środków finansowych na w/w stanowiska w planach 

finansowych na 2012r. O powyższym Referat Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje  

w/w Dyrektorów.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przystąpienia do Projektu Pilotażowego „Animator - Moje boisko - ORLIK 2012"  

w 2011 roku realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy i skierowanego  

do samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów powstałych 

w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie  

do Projektu Pilotażowego „Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2011r. do Zarządu 

Głównego Szkolnego Związku Sportowego w terminie do dnia 16 lutego b.r. W celu 



 9 

wywiązania się z wymaganej wnioskiem deklaracji finansowej ze strony jednostki samorządu 

terytorialnego postanowił: 

1) zwiększyć z nadwyżki budżetowej budżet Zespołu Szkół Budowlanych i  Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu w Rozdziale 80130 § 4170 o kwotę 4 500,00 zł i budżet Zespołu 

Szkół Zawodowych w Rozdziale 80130 § 4170 o kwotę 4 500,00 zł,  

2) upoważnić dyrektorów w/w Szkół do zawarcia stosownych umów zleceń  

z „animatorami”, kontroli organizowanych i prowadzonych zajęć, prowadzenia 

dokumentacji oraz rozliczania czasu pracy „animatorów”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia 

realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r.  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata   

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

do określenia realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 
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Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

nr OA-0717.I.-5/1/2011 z dnia 11 lutego 2011r. dot. wyposażenia biur PUP w urządzenia 

klimatyzacyjne (załącznik nr 25 do protokołu).  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2011r., które stanowią załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnej Teresy Frencel nr 1 lit. a, radnego Adriana Plury nr 2 lit. a, radnego Leonarda 

Malcharczyka lit. c,  

2. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować propozycje odpowiedzi  

na interpelacje: radnego Adriana Plury nr 2 lit. b – d, radnego Leona Fiołki nr 3 lit. b, 

radnego Władysława Gumieniaka, radnego Leonarda Malcharczyka lit. a,  

3. Członkowi Zarządu Józefowi Stukatorowi udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Leonarda Malcharczyka lit. b, 

4. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelacje radnej Teresy Frencel nr 1 lit. b 

i lit. c, 

5. Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Leona Fiołki nr 3 lit. a.  

 

Nawiązując do Uchwały Nr IV/37/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  

w której uznaje się skargę w części za zasadną, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Dyrektorowi bezwzględne  przestrzeganie prawa m.in. przy organizacji konkursów na wolne 

stanowiska pracy w Urzędzie. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

poinformuje w/w  Dyrektora.  

 

Ad. 5 

 

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 XXXVII/366/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie 

przekazania Województwu Śląskiemu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
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Sportowego im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19  

– uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie  

w/w Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. 0047/11. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad w dniu 16 lutego 2011r. godz. 14.15.  

 

II część – 16 luty 2011r.  

 

Na wstępie Starosta przywitał zebranych na II części posiedzenia proponując omówienie tych 

materiałów, które ze względów m. in. proceduralnych nie zostały rozpatrzone  

na wczorajszym posiedzeniu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego 

działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P”  

oraz zmianę lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż omawiane zmiany w funkcjonowaniu Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu zaopiniowała pozytywnie Rada Społeczna Zakładu, podejmując uchwałę  

nr 4/2011 z dnia 16 lutego 2011r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w trakcie głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym  

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego 

działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P”  
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oraz zmianę lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w trakcie głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących   

– pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 15 lutego 2011r. zakończyły się konsultacje projektów 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:  

1. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest,  

2. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

W/w projekty uchwał stanowią załączniki nr 30 – 31 do protokołu.  

Starosta dodał, iż w związku z brakiem uwag i opinii do przedmiotowych projektów uchwał 

nie ma potrzeby zajęcia stanowiska przez Zarząd.  

Ponadto poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest został przesłany do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów w Warszawie, który wniósł uwagę w sprawie doprecyzowania § 5 ust. 1 pkt 2 

Regulaminu przyznawania dotacji (załącznik Nr 1 do projektu uchwały), poprzez dopisanie  

do w/w paragrafu, iż cytowane Rozporządzenie Rady Ministrów zostało wydane na podstawie  

„art. 37 ust. 2a ustawy …”. Zgłoszona uwaga została uwzględniona w omawianym projekcie 

uchwały.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w trakcie głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących   

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, 

trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 1 marca 2011r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w trakcie głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących   

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 1 marca 2011r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zatwierdzenia planów naborowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2011/2012. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził plany naborowe szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2011/2012 oraz wyraził zgodę na ich 

publikację w informatorze z ofertą edukacyjną skierowanym do uczniów III klas gimnazjum. 

Zatwierdzając plany naborowe uwzględnił uwagi członków Zespołu ds. określenia kierunków 

kształcenia, tj.: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – w przypadku braku naboru  

do oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 2011/2012 zastąpić go oddziałem  

o rozszerzeniu lingwistycznym z  rozszerzonym językiem niemieckim i językiem 

angielskim; natomiast w przypadku gdy nie będzie chętnych i do tego oddziału utworzyć 

1 (½ oddziału z rozszerzonym j. francuskim i j. angielskim + ½ oddziału z rozszerzonym 

j. niemieckim i j. angielskim),  

2) Zespół Szkół Ekonomicznych – zmniejszyć:   
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a) w Liceum Profilowanym o profilu socjalnym ilość oddziałów z 2 do 1, 

b) w Zasadniczej Szkole Zawodowej (zawód sprzedawca) z 2 na 1, 

c) w Technikum zawód technik organizacji reklamy z 2 na 1; 

Ponadto Zarząd:  

1) na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu zmniejszył  

z 2 do 1 liczbę oddziałów o rozszerzeniu biologiczno – chemicznym, a zwiększył z 1 do 2 

liczbę oddziałów o rozszerzeniu społeczno – prawnym,  

2) w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego przy ZSO Nr 1 w Raciborzu podjął decyzję  

o utworzeniu oddziału o rozszerzeniu lingwistycznym z rozszerzonym j. niemieckim  

i j. angielskim przygotowującym do egzaminu DSD.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

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 dniach 15 – 16 lutego 

2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 15 – 16 lutego 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  

w Sosnowcu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia III Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 

Ustawicznego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu  

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, tytuł projektu „Doskonalenie 

zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu  

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, tytuł projektu „Doskonalenie 

zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 
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11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Elektryk i mechatronik ponad granicami Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Elektryk i mechatronik ponad granicami Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Wykształcony mechanik zjednoczonej Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Wykształcony mechanik zjednoczonej Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 
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Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Bilingualny proces kształcenia zawodowego”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011-2013, tytuł projektu „Bilingualny proces kształcenia zawodowego”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z całości opłat  

za posiłki w stołówce rodziców i opiekunów prawnych wychowanków przebywających  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu i Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu o zwiększenie wymiaru zatrudnienia na stanowisku pomocy finansowej  

o 0,5 etatu – po 0,25 etatu na każdą z placówek. 

22. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przystąpienia do Projektu 

Pilotażowego „Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2011 roku realizowanego przez 

Szkolny Związek Sportowy i skierowanego do samorządów terytorialnych 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów powstałych w ramach programu „Moje 

Boisko ORLIK 2012”. 

23. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie 
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określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy  

niż 3 lata.  

24. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 

określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

25. Kserokopia pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

nr OA-0717.I.-5/1/2011 z dnia 11 lutego 2011r.  

26. Interpelacje zgłoszone na IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2011r. (pismo nr BR. 0045-1/11 z dnia 14.02.2011r.).  

27. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVII/366/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2009r.  

w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Kozielskiej 19 – uzupełnienie. 

28. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego działalności poprzez 

utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P” oraz zmianę 

lokalizacji stacjonowania zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego. 

29. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

30. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest. 

31. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  

32. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatwierdzenia planów 

naborowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski  

na rok szkolny 2011/2012. 


