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OR.II.0022.1.12.2011 

PROTOKÓŁ  NR 17/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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 16/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 marca 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 16/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 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. 
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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 29 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 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 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 zmianie lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

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 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 zmianie lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych 

Pogotowia Ratunkowego 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 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 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 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 skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2011r. 

 

Starosta zaprezentował Uchwałę nr 15/XIV/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON w przedstawionym  

projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków PFRON przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2011.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przekazać Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady 

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 marca 2011r. do wiadomości 

radnych na sesję w dniu 29 marca 2011r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

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 – 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego         

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego        

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta omówił dwie wersje projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego             

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego          

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski.  

W/w projekty uchwał stanowią załączniki nr 16 i 17  do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z dwoma wersjami projektu uchwały 

Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w których: 

1)  w pierwszej wersji został ustalony dodatek 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, 

2)  w drugiej wersji został ustalony dodatek za uciążliwe warunki pracy w wysokości 80 zł  

dla 33 etatów nauczycielskich w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu                               

 

przyjął pierwszą wersję projektu uchwały Zarządu po uwzględnieniu zmiany polegającej  

na tym, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały Zarządu tj. w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w § 7 ust. 4 w tabeli dot. wysokości dodatku funkcyjnego ulegną 

zmianie kwoty „miesięcznie w złotych” w następujący sposób: 

- w pkt 1 od 1000 do 2000, 

- w pkt 2 od 1300 do 2300, 

- w pkt 3 od 1000 do 2000, 

- w pkt 4 od 800 do 1800. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały 

dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

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

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. składania przez organizatorów imprez sportowych krótkich sprawozdań z realizacji  

w/w imprez. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu składania  

przez organizatorów imprez sportowych dodatkowych sprawozdań, w przypadku honorowego 

patronatu Starosty lub gdy Starostwo jest jedynie współorganizatorem takich imprez. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez sportowych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zmianę w planie imprez sportowych polegającą 

na dopisaniu do planu:  

- poz. nr 51 Turnieju Ćwierćfinałowego Mistrzostwa Polski Kadetek w Piłce Siatkowej 

(wydatki związane z realizacją imprezy - 1 000,00 zł),  

- poz. nr 52 Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej 

Seniorów (wydatki związane z realizacją imprezy - 800,00 zł). 

 

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 21 do protokołu. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu          

z dnia 22.03.2011r. i z dnia 23.03.2011r. oraz polecił Skarbnikowi Powiatu wyjaśnić zmianę 

planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu i przedstawić informację                    

w powyższym zakresie na następnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu” - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich)  

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji  

i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów  

dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B”  

oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe  

do kwoty 80 508,00 zł (brutto) nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu” - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich)  

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji  
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i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów  

dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B”  

oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr SZ. 3431/40/2010 pn. „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – wykonanie 

robót budowlano-montażowych oraz wyposażenie hali sportowej”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych  

w celu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr SZ.3431/40/2010 pn. „Bliżej sportu  

– budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu – wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wyposażenie hali 

sportowej” i zaakceptował przeprowadzenie powtórnego postępowania przetargowego   

w w/w zakresie.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia 

realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedkładania 

raz na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1. przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski, 

2. polecił dalsze bieżące monitorowanie aktualności danych w niej zawartych  

oraz przedstawienie kolejnych danych po upływie drugiego kwartału b.r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła korektę do karty informacyjnej Wydziału Finansowego  

nr TF.3021.4.9.2011 z dnia 02.03.2011r.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, iż na posiedzeniu w dniu 14 marca b.r. Zarząd zapoznał się  

z kartą informacyjną dot. dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom 
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organizacyjnym, udzielanych ulg w spłacie tych należności w roku 2010. Dnia 23 marca b.r. 

do Wydziału Finansowego wpłynęło pismo z Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, które 

dotyczyło zmiany sumy w kolumnie „należność główna” w informacji 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. 

W/w korekta do karty informacyjnej stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował korektę do załącznika nr 3 do karty 

informacyjnej Wydziału Finansowego nr TF.3021.4.9.2011 z dnia 02.03.2011r. tj. informacji 

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 polegającą na zmianie sumy w kolumnie 

„należność główna”. 

 

Starosta omówił: 

 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 22.03.2011r.,  

który stanowi załącznik nr 26 do protokołu, 

2. wniosek z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23.03.2011r., 

który stanowi załącznik nr 27 do protokołu, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy                 

z Zagranicą w dniu 23.03.2011r., które stanowią załącznik nr 28 do protokołu.  

Zarząd polecił Podinspektorowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

ds. współpracy z mediami udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 24.03.2011r., 

które stanowią załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 2, natomiast Podinspektorowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich ds. współpracy z mediami na wniosek nr 3, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.03.2011r., które stanowią 

załącznik nr 30 do protokołu.  

Nawiązując do wniosku nr 3 z w/w posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

Zarząd pozostawił w gestii Prezydium Rady wniesienie autopoprawki do projektu 
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uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 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. 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 zmianie 

lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

6. 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. 

7. Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. 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. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

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

2011. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

mienia Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 
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14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej za 2010 rok. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

za 2010 rok. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski-wersja 1. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski-wersja 2. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. składania  

przez organizatorów imprez sportowych krótkich sprawozdań z realizacji w/w imprez. 

20. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji zmian w planie 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

22. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot.  wyrażenia zgody na wykonanie 

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu” - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich)  

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej 

elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie 

sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” 

oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 
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23. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SZ.3431/40/2010 pn. „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego  

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

– wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wyposażenie hali sportowej”. 

24. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. zbiorczej informacji  

nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił 

Powiat Raciborski. 

25. Korekta do karty informacyjnej Wydziału Finansowego nr TF.3021.4.9.2011  

z dnia 02.03.2011r. 

26. Wniosek z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 22.03.2011r. 

27. Wniosek z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23.03.2011r.  

28. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 23.03.2011r.  

29. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 24.03.2011r. 

30. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.03.2011r.    

 


