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OR.II.0022.1.10.2011 

PROTOKÓŁ  NR 15/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 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 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 marca 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja ogólna o zadaniach referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 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 2011 rok. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2011r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 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 4 Członków – 4 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 skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 29 marca 2011r. informacji 

dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 

reumatologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Poradni reumatologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  

Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 29 marca 2011r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2011r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim  

jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2011r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.   
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2011r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2011r. 

 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak oraz Radca prawny  

Marta Topór-Piórko przedstawili projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż w ramach inwestycji „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”, 

finansowanej z budżetu państwa, w 2010r. zakończyła się budowa Bloku Operacyjnego  

oraz jego wyposażenie w sprzęt podstawowy, związany w sposób trwały z budynkiem.  

Do uruchomienia Bloku Operacyjnego niezbędnym jest wyposażenie jednostki w pozostałą 

aparaturę i sprzęt medyczny, nie związany na stałe z budynkiem Bloku. Szacowany koszt 

takiego wyposażenia to 14 mln zł, których nie zabezpiecza budżet państwa w ramach 

inwestycji. Pozostawienie Bloku Operacyjnego w dotychczasowym stanie może 

spowodować, iż za 3 do 5 lat Blok Operacyjny, na którym nie wykonano żadnego zabiegu 

operacyjnego wymagać będzie remontu i modernizacji. Celem nie dopuszczenia do takiej 
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sytuacji Powiat Raciborski tworzy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„PORAMED” z siedzibą w Raciborzu, której podstawowym przedmiotem działalności będzie 

realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w szczególności poprzez prowadzenie 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nazwą „PORAMED” z siedzibą w Raciborzu oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2011r. 

 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych zapoznał zebranych z projektem 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. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował 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 oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 29 marca 2011r. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przekazać w/w projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej 

Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił informację ogólną o zadaniach referatów Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował informację ogólną o zadaniach 

referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2011r. 
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Ad. 4 

 

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 4 Członków – 4 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. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajem części powierzchni dachowej w budynku szpitalnym A, będącym  

w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części 

powierzchni dachowej w budynku szpitalnym A, będącym w nieodpłatnym użytkowaniu 

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

Rostka w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie części działki nr 1254/12, k. m. 3, obręb Starawieś, będącej  
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w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

części działki nr 1254/12, k. m. 3, obręb Starawieś, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu 

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

Rostka w Raciborzu a stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu Raciborskiego na sztandarze Komendy 

Powiatowej Policji w Raciborzu. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999r. w sprawie wzoru i trybu 

nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji Starosta zaproponował, aby Zarząd 

wyraził zgodę na ten sposób wykorzystania herbu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zwiększenia przez Powiat Raciborski pomocy pieniężnej na pokrycie części kosztów 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie przez Powiat Raciborski 

pomocy pieniężnej na pokrycie części kosztów pobytu dzieci, które mieszkały na terenie 

Powiatu Raciborskiego przed ich umieszczeniem w rodzinach zastępczych, o stały dodatek 
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wynoszący 45,00 zł, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych o 90,00 zł. Zwiększenie 

pomocy nastąpi od 1 września 2011r. oraz w latach następnych. O powyższym Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych poinformuje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. Jednocześnie przygotuje stosowny projekt uchwały na jedną z kolejnych sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zwolnienia z całości opłat za posiłki w stołówce rodziców i opiekunów prawnych 

wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformować Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, iż należy 

odstąpić od naliczania opłat za wyżywienie wychowanków w Ośrodku, jeśli w orzeczeniu 

sądu w indywidualnej sprawie widnieje zapis o zwolnieniu rodziców bądź opiekunów 

prawnych z opłat za pobyt dziecka w Ośrodku. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu poinformować Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji, iż projekt uchwały w w/w sprawie zostanie przedłożony na posiedzenie Komisji 

w kwietniu b.r. Jednocześnie polecił przygotowanie projektu uchwały w w/w sprawie  

na kolejne posiedzenie Zarządu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

w sprawie polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 22 lutego 2011r. 

dot. realizacji nauki religii i etyki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację dot. realizacji nauki religii i etyki  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 

2010/2011. 

 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umorzeń 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu 

lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielanych ulg w spłacie tych należności w roku 2010. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o dokonanych umorzeniach, rozłożeniu  

na raty i odroczeniu terminów płatności należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym w roku 2010. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. informacji na temat dochodów bieżących i majątkowych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu w latach 2007 – 2011 z podziałem na jednostki wewnętrzne instytucji. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował informację na temat dochodów bieżących 

i majątkowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach 2007 – 2011 oraz wyraził 

zgodę na przekazanie w/w informacji na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Powiatu Raciborskiego w marcu 2011r. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z zakresu 

edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. uznał za celową realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego realizowana na terenie Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego w Mikołowie” oraz zlecenie jego realizacji Śląskiemu Ogrodowi 

Botanicznemu, po złożeniu pełnej oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

2. zastrzegł, iż realizacja zadania, o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć 90 dni,  

w związku z powyższym zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie  

od 19.09.2011r. do 15.12.2011r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków 

finansowych (w b.r.) w wysokości ogółem 193 828,33 zł na pokrycie podatku VAT  

za wykonanie modernizacji i utwardzania dróg transportu rolnego w obrębie Pietrowice 

Wielkie i Cyprzanów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył budżet Wydziału Geodezji o kwotę 193 829 zł  

na pokrycie podatku VAT za wykonanie modernizacji i utwardzania dróg transportu rolnego 

w obrębie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie 

gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do czasu 

podpisania umowy z Województwem Śląskim w sprawie dofinansowania zadania  

ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Stosowny projekt uchwały zostanie 

przedłożony na sesję w dniu 29 marca 2011r. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. umożliwienia 

wykorzystania otrzymanej dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wypracowanej nadwyżki budżetowej w roku 2010 

przez Wydział Geodezji. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykorzystanie otrzymanej dotacji  

z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 

100 000 zł na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji budynków na terenie 

Powiatu Raciborskiego. Pozostałe zaplanowane zadania Wydziału winny być sfinansowane  

w ramach środków przyznanych w budżecie na 2011r.  

 

Starosta przedstawił interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 marca 2011r., które stanowią załącznik nr 33 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

 

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

radnego Adriana Plury nr 2 lit. b oraz na wniosek nr 1 Adriana Plury, 

2. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekt odpowiedzi  

na interpelacje: radnego Leonarda Malcharczyka oraz radnego Adriana Plury nr 2 lit. a, 

3. Podinspektorowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich ds. współpracy  

z mediami na interpelację radnego Marka Kurpisa. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze decyzję z posiedzenia w dniu 1 lutego 2011r. 

dot. składania przez organizatorów imprez sportowych krótkiego sprawozdania z realizacji 

w/w imprez polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotowanie karty 

informacyjnej, w której przedstawiony zostanie sposób realizacji w/w decyzji  

z uwzględnieniem tych przypadków, w których tut. Starostwo jest jedynie 

współorganizatorem imprez oraz gdy udzielane są dotacje na ich realizacje. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż na kolejnym posiedzeniu powróci  

do zapoznania się z ogólnymi informacjami dot. zmian w WPF-ie. 

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr V/41/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie 
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przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/42/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/43/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian  

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

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r.:  

1. Nr V/46/2011 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,  
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2. Nr V/47/2011 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, 

3. Nr V/48/2011 w sprawie założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/49/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. 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. 

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

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/50/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 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. 
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Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/51/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej 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 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr V/52/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 41 

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. -------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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 wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji 

Poradni reumatologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji 

Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. 

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

porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Dobrodzieniu.   

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Liceum Plastycznego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Kasprowicza 11. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia przez Powiat 

Raciborski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „PORAMED”  

z siedzibą w Raciborzu. 

11. 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. 

12. Informacja ogólna o zadaniach referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

części powierzchni dachowej w budynku szpitalnym A, będącym w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części 

powierzchni dachowej w budynku szpitalnym A, będącym w nieodpłatnym użytkowaniu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

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

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie części działki nr 1254/12, k. m. 3, obręb Starawieś, będącej  

w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie części działki nr 1254/12, k. m. 3, obręb Starawieś, będącej  

w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia przez Powiat 

Raciborski pomocy pieniężnej na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

24. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwolnienia z całości opłat  

za posiłki w stołówce rodziców i opiekunów prawnych wychowanków przebywających  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

25. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

26. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 22 lutego 2011r. dot. realizacji nauki religii  

i etyki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

28. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia umorzeń pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego 

jednostkom organizacyjnym, udzielanych ulg w spłacie tych należności w roku 2010. 

29. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia informacji na temat 

dochodów bieżących i majątkowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach  

2007 – 2011 z podziałem na jednostki wewnętrzne instytucji. 

30. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z zakresu edukacji, 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

31. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków finansowych (w b.r.) 

w wysokości ogółem 193 828,33 zł na pokrycie podatku VAT za wykonanie modernizacji 

i utwardzania dróg transportu rolnego w obrębie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów  

w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  
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i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

32. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. umożliwienia wykorzystania otrzymanej 

dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  

oraz wypracowanej nadwyżki budżetowej w roku 2010 przez Wydział Geodezji. 

33. Interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 

2011r. 

34. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr V/41/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2010 rok. 

35. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/42/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

36. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/43/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie dokonania 

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

37. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r.:  

1) Nr V/46/2011 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,  

2) Nr V/47/2011 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, 

3) Nr V/48/2011 w sprawie założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

38. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/49/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego 
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działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P” 

oraz zmianę lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

39. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/50/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 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. 

40. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/51/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

41. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr V/52/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wskazania nowego terminu 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 


