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OR.II.0022.1.11.2011 

PROTOKÓŁ  NR 16/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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 15/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 marca 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Omówienie założeń do projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż Wicestarosta Andrzej Chroboczek uczestniczy w posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 
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Ad. 1  

 

Protokół Nr 15/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej.  

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

Starosta poinformował, iż podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Pietrowice Wielkie planuje 

zorganizowanie w dniach 7 i 8 maja 2011r. imprezy o zasięgu ponadgminnym  

pn. „XI Eko – Wystawa – Ciepło przyjazne środowisku”, której współorganizatorem jest 

Powiat Raciborski. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń 

proekologicznych naszego powiatu i urosła już do miana największej imprezy targowej tego 

typu w regionie. W budżecie powiatu na ten cele zaplanowana została kwota 35.000,00 zł. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą 

Pietrowice Wielkie.  

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję, która odbędzie się w kwietniu b.r. 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa oraz Skarbikowi Powiatu przygotować informację nt. kosztów organizacji  

Eko – Wystawy, jakie ponosi Gmina Pietrowice Wielkie, źródeł jej finansowania, zadań,  

które w jej ramach są organizowane oraz wysokości przekazywanych na ten cel środków 

finansowych z budżetu Powiatu Raciborskiego. Powyższa informacja powinna obejmować  

lata 2007 – 2010. 
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Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Nędza 

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Starosta zaproponował udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego,  

w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł dla Gminy Nędza z przeznaczeniem  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa  

pn.: „Dożynki Powiatowe 2011”. Dożynki zostaną zorganizowane w dniu 28 sierpnia 2011r.  

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w kwietniu b.r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku 

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

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 – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”  

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały  

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu 

najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  
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Przypomniał, iż w dniu 9 listopada 2010r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 191/766/10, w której 

ustalono stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. W związku z wprowadzeniem do kodeksu 

cywilnego instytucji służebności przesyłu zaistniała konieczność zmiany w/w Uchwały  

i uregulowanie tej kwestii. Opłaty za ustanowienie służebności, w zależności od konkretnego 

przypadku, będą naliczane rocznie lub jednorazowo. Podstawą ustalenia wysokości opłaty 

będzie operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.  

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 – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu  

z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 9 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 10 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 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 
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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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 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 (rezerwa ogólna). 

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 budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przedstawienia Planu 

finansowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 2011 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości Plan finansowy Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu na 2011 rok oraz polecił przekazać go Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. programu „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej  

na terenie powiatu raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert 

dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie finansowe projektów mających na celu 

budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Opracowany  

przez pracowników Referatu Spraw Społecznych oraz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu Program „Rodzina, ach rodzina!– program wspierania rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie powiatu raciborskiego” zakłada realizację 2 zadań, z priorytetów 
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wskazanych przez MPiPS, tj. wsparcie istniejących zawodowych niespokrewnionych rodzin 

zastępczych poprzez: 

1) wyposażenia ich mieszkań w niezbędny sprzęt,  

2) przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje rodziców 

zastępczych. 

Ponieważ jednym z kryteriów ocen MPiPS jest współpraca samorządu z organizacjami 

pozarządowymi Program zakłada, iż zadanie ujęte w punkcie 2 zostanie powierzone                         

do realizacji organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.  

Całkowity koszt Programu zaplanowano na 78 150,00 zł, w tym: 

1) dotacja MIPS – 55 000,00 zł – 70,40% kosztów zadania, 

2) wkład własny Powiatu – 23 150,00 zł – 29,6% kosztów zadania.  

Na potrzeby projektu w budżecie Powiatu na rok 2011 w Rozd. 85 395, § 2820 

zabezpieczono odpowiednie środki. 

Realizacja Programu, w przypadku otrzymania przez Powiat dotacji, będzie integralną częścią 

całego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną funkcjonującego w Powiecie Raciborskim                

oraz przyczyni się do wypełnienia zapisów Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008-2015 i wpłynie na zwiększenie skuteczności systemu opieki                 

nad dzieckiem i rodziną funkcjonującego w Powiecie Raciborskim. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie programu „Rodzina, ach rodzina!  

– program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego”  

do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poprzez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach miesięcznych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków  

za okres od stycznia do lutego 2011r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych w marcu b.r., która stanowi załącznik nr 21  

do protokołu.  

 

Ad. 5 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr V/44/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 

2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie w/w Uchwały, a  Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

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 

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

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr V/45/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 

2011r. 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. 
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Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie w/w Uchwały, a  Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

Ad. 6 

 

W związku nieobecnością na posiedzeniu Wicestarosty skutki finansowe wdrożenia zmian 

wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

omówiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Mięsopust. 

Informacja nt. skutków finansowych wdrożenia zmian wynikających z regulaminu 

wynagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze skutkami finansowymi wdrożenia zmian 

wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu ponowne przeliczyła koszty 

przyjmując: 

1) ustalenie dodatku za uciążliwe warunki pracy w wysokości 30 zł oraz wzrost dodatków  

za trudne warunki pracy o 30 zł (na każdym stopniu awansu zawodowego) w Zespole 

Szkół Specjalnych w Raciborzu bądź ustalenie dodatku za uciążliwe warunki pracy  

w wysokości 80 zł dla 33 etatów nauczycielskich w Zespole Szkół Specjalnych  

w Raciborzu,  

2) wzrost dodatku za wychowawstwo o 10 zł na oddziałach młodzieżowych,  

3) wzrost kosztów dodatku funkcyjnego dyrektorów do kwoty 78 000 zł, 

4) wzrost dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów na poziomie 35 % dodatku funkcyjnego 

dyrektorów,  

5) wzrost dodatku funkcyjnego dla innych stanowisk kierowniczych do kwoty 15 000 zł,  

6) wzrost dodatku motywacyjnego o 5 zł z 40 zł na 45 zł na etat.  
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W związku z powyższym ustaleniami Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotuje wyliczenia oraz projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w przedmiotowej 

sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu.  

W tym miejscu skład Zarządu uzupełnił Wicestarosta Andrzej Chroboczek. 

 

Na koniec posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika zwrócił uwagę 

na fakt, iż do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, przyjmowanych 

jest coraz mniej uczniów, co spowodowane jest niżem demograficznym.  

W związku z powyższym zaapelował, aby umożliwiono nauczycielom z w/w szkół 

„uzupełnienie etatu” w szkołach ponadgimnazjalnych.  

 

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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z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego                     

o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

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

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

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

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek 

czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu 

z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 
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13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przedstawienia Planu finansowego 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 2011 rok. 

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. programu „Rodzina, ach rodzina!  

– program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego. 

19. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

21. Pismo Biura Rady nr BR.0012.1.20.2011 z dnia 16.03.2011r.  

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

do określenia realizacji Uchwały Nr V/44/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

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

do określenia realizacji Uchwały Nr V/45/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 marca 2011r. 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. 

24. Skutki finansowe wdrożenia zmian wynikających z regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 


