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OR.II.0022.1.9.2011 

PROTOKÓŁ  NR 14/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 marca 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 13/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 lutego 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu Sławomira Janowskiego i Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

Danutę Miensopust. Przypomniał, iż w/w wizyta związana jest ze skierowanym pod obrady 

sesji projektem 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. 

Dyrektor Janowski udzielił szczegółowych informacji dotyczących odbywania nauki  

religii w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym w Sosnowcu przez ucznia 
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Technikum nr 4. Kierownik Miensopust zapoznała zebranych z ustaleniami, jakie zostały 

podjęte z przedstawicielami Miasta Sosnowiec w sprawie sfinansowania kosztów 

zatrudnienia nauczyciela w/w religii.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wyjaśnieniami Kierownika Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu w sprawie 

odbywania nauki religii w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym w Sosnowcu 

przez ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 13/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 

1 marca 2011r. 
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Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 1 marca 2011r. informacji 

dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

 

Starosta omówił autopoprawkę do regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, 

ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych  

za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym z  terenu Powiatu Raciborskiego 

stanowiącego załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym  

z  terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącego załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w ten sposób, że:  

1) w § 22 w ust. 1 w pkt 1, 2, 3 po słowach: „współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym” dodaje się słowa: „lub krajowym”, 

2) w § 27 w ust. 2 w pkt 1 słowa: „działacza sportowego” zastępuje się słowami: „inna osoba 

fizyczna działająca na rzecz sportu”  

i postanowił o jej zgłoszeniu na sesji w dniu 1 marca 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia 

dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Raciborski Liceum Plastycznego  

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 z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Raciborski 

Liceum Plastycznego w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2011r. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2011. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011 powróci na posiedzeniu  

w dniu 14 marca b.r. W związku z powyższym polecił, aby Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych zapoznał Członków Zarządu z w/w projektem uchwały. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.   

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 – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.   

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

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

sportowych w ramach Projektu Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”  

w 2011 roku. 

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 Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej-Latacz  

do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012” w 2011 roku. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

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

sportowych w ramach Projektu Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”  

w 2011 roku. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi 

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

Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012” w 2011 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. podjęcia decyzji dotyczącej wydłużenia czasu pracy Starostwa. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż wdrożony i stosowany w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 2001:2009 zakłada coroczne 

przeprowadzanie badań dotyczących określenia poziomu satysfakcji klientów z jakości usług 

świadczonych przez Starostwo Powiatowe. Jedną z sugestii klientów ankietowanych w 2010r. 

było wydłużenie czasu pracy lub wyznaczenie dodatkowego dnia z wydłużonym-w stosunku 

do norm aktualnych-czasem pracy. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie sugestie klientów tut. Starostwa dotyczące 

wydłużenia czasu pracy lub wyznaczenia dodatkowego dnia z wydłużonym – w stosunku  

do norm aktualnych – czasem pracy, podjął decyzję dotyczącą zmiany czasu pracy polegającą 

na tym, iż rozkład czasu pracy przedstawiać się będzie następująco: 

1) wtorek 7.30 – 17.00,  

2) piątek 7.30 – 14.00.  

Powyższa zmiana czasu pracy będzie obowiązywać od 1 kwietnia b.r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli 

przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2011r. Kontrola dotyczyła wykonania interpelacji  

i wniosków podjętych podczas III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w roku 2010,  

w okresie od dnia 5 stycznia do 26 października 2010r.  

W/w protokół stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ustaleniami kontrolnymi z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej. Biorąc pod uwagę przedstawione dodatkowe spostrzeżenia i wnioski kontrolne 

Zarząd postanowił, iż dołoży wszelkich starań, aby udzielane odpowiedzi na interpelacje  

i wnioski, w miarę możliwości, w sposób kompleksowy odnosiły się do poruszanych spraw.  

 

Starosta przedstawił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 22 lutego 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Zarząd polecił: Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 4, Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na wniosek nr 2, Kierownikowi 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na wniosek nr 3,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 23 lutego 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił: Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

a Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

na wnioski nr 2 i nr 3,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 24 lutego 2011r., które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. Zarząd polecił: 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Powiatu udzielić 
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odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

na wniosek nr 2,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 lutego 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu 

informacją o dokonanych zmianach w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Koordynatora Biura Obsługi Prawnej  

do bezzwłocznego przedstawienia ostatecznych ustaleń co do przejęcia przez Powiat 

Raciborski nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. Pisemna informacja 

zostanie złożona Staroście. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/34/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/35/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
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Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Poradni Lekarza POZ. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/35/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 1 marca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 2011r.  

3. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

4. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

5. Autopoprawka do regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania 

wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte 

wyniki sportowe osobom fizycznym z  terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącego 

załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

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

z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia  

i prowadzenia przez Powiat Raciborski Liceum Plastycznego w Raciborzu. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.   

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.   

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej-Latacz 

do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012” w 2011 roku. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej-Latacz 

do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012” w 2011 roku. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  



 11 

w ramach Projektu Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”  

w 2011 roku. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu Pilotażowego „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”  

w 2011 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

15. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. podjęcia 

decyzji dotyczącej wydłużenia czasu pracy Starostwa. 

16. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej  

w dniu 15 lutego 2011r. 

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 22 lutego 2011r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 23 lutego 2011r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 24 lutego 2011r. 

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 lutego 2011r. 

21. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/34/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie powołania 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/35/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

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

jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Poradni 

Lekarza POZ. 

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/35/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia 
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zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 


