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OR.II.0022.1.15.2011 

PROTOKÓŁ  NR 20/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 kwietnia 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 19/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 kwietnia 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 19/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 kwietnia 

2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011-2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r.  

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r. 

informacji dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach 

polegającego na ograniczeniu jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

likwidację Poradni Neurologicznej, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej, 

Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, Poradni 

Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Logopedycznej. 

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 wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Krzyżanowice 

w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu jego działalności  

i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, Poradni 

Medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej, Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, 

Poradni Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni 

Logopedycznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r. 

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego 

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

w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie 

dodatkowego zespołu wyjazdowego „P” oraz zmianie lokalizacji stacjonowania zespołów 

wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

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 projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

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

działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego „P” oraz zmianie 

lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego i postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podwyższenia 

wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

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

Wicestarosta zaproponował, aby podwyższyć wysokość kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka, które przed dniem umieszczenia w rodzinie zastępczej 

mieszkało na terenie powiatu raciborskiego, o stały dodatek wynoszący odpowiednio: 

1) 45,00 zł dla dziecka nie posiadającego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,  

2) 90,00 zł dla dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowy projekt uchwały zostanie przekazany 

do konsultacji.  

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 podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej 

rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego  

w nich dziecka. 

 

Ad. 3 

 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącego podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego podwyższenia wysokości kwoty pomocy 

pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

każdego umieszczonego w nich dziecka. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

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

Wicestarosta zaproponował ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, tj. „Prowadzenie 

na terenie powiatu raciborskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej”. 

Ogłaszając konkurs Zarząd Powiatu nie narzuca oferentowi konkretnej wielkości placówki, 

zabezpiecza sobie tylko minimalną ilość 20 miejsc dla dzieci pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego. Takie podejście pozwala placówce się rozwijać poprzez utworzenie 

dodatkowych mieszkań w ramach obowiązujących przepisów i pozwoleń wydanych  

przez Wojewodę Śląskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej powróci na kolejnym 

posiedzeniu, po dokładnym przeanalizowaniu przez Starostę oraz Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych zapisów projektu uchwały z radcą prawnym tut. Starostwa.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Województwu Śląskiemu do formułowania, podpisywania  

i składania wniosków o dofinansowanie (w tym korekt wniosku o dofinansowanie) projektu 

systemowego „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX-„Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionie” Działanie 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
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Województwu Śląskiemu do formułowania, podpisywania i składania wniosków  

o dofinansowanie (w tym korekt wniosku o dofinansowanie) projektu systemowego „Mam 

zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX-„Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionie” Działanie 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 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 Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania umowy, dokumentów finansowych oraz realizacji, 

zakończenia i rozliczenia projektu systemowego „Szansa dla malucha” w ramach Priorytetu 

IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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, dokumentów finansowych oraz realizacji, zakończenia i rozliczenia projektu 

systemowego „Szansa dla malucha” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Starosta poinformował, iż w związku ze zmianą personalną na stanowisku Kierownika 

Referatu Księgowości i Płac – Głównego Księgowego zachodzi konieczność zmiany 

załącznika do Uchwały Nr 7/28/11 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 stycznia 2011r. 

w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.   

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

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację 

VIII Mi ędzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria 

Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego  

z Markischer Kreis i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji 

w/w zadania publicznego w dniach od 3 do 6 czerwca 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację 

VIII Mi ędzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” 

Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego  

z Markischer Kreis i postanowił o udzielaniu w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji w/w zadania publicznego w dniach od 3 do 6 czerwca 2011r. W związku  

z powyższym polecił zamieścić ofertę w BIP – ie, w siedzibie organu jednostki samorządu 

terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organu jednostki samorządu 

terytorialnego na 7 dni roboczych. Po upływie w/w terminu i rozpatrzeniu ewentualnych 

uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonania 

zadania zawartego w w/w ofercie MKS – SMS „Victoria” Racibórz, która będzie stanowić 

załącznik do stosownej umowy. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. kosztu prowadzenia oddziału dwujęzycznego z językiem wiodącym – niemieckim  

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.   

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na uruchomienie oddziału dwujęzycznego  

z językiem wiodącym – niemieckim w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza  

w Raciborzu w sytuacji, gdy oddział będzie liczył minimum 22 uczniów. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

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

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

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją, przekazaną przez Skarbnika Powiatu,  

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

i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.  

 

Starosta omówił 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 z zakresu dochodów  

i wydatków przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego za okres 

od stycznia do marca 2011r. Ze względu na niezgodność stanu konta bankowego z danymi 

wykazanymi w sprawozdaniu, polecił Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, aby zobligował Główną Księgową do dokładania większej staranności  

w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektora. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

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

„Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej pływalni Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie hali basenowej  

z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)”.   

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego 

budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu – w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)” do kwoty 

94 433,77 zł (brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 6050 (poz. WPF 1.c) 7).  

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 18 kwietnia 2011r., 

które stanowią załącznik nr 21 do protokołu,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 18 kwietnia 

2011r., które stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd po zapoznaniu się z w/w wnioskami polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu przygotować na posiedzenie Zarządu w dniu 10 maja b.r. kartę 

informacyjną w sprawie ustosunkowania się do propozycji Komisji. W w/w karcie należy  

zacytować przepisy prawne dotyczące poruszanych przez Komisję kwestii. Jednocześnie 

Kierownik Referatu poinformuje Przewodniczącego Komisji, iż odpowiedź  

na w/w wnioski zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, 

3. wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Raciborskiego z Komisją Rolnictwa i Promocji Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

w dniu 19 kwietnia 2011r., które stanowią załącznik nr 23 do protokołu. Zarząd polecił 

Podinspektorowi ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich udzielić odpowiedzi na wnioski nr 2 i nr 3,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 kwietnia 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 24 do protokołu. 

 

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 26 kwietnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021. 

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

uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach 

polegającego na ograniczeniu jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych 

poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, Poradni Medycyny Pracy, Poradni 

Ortopedycznej, Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, 

Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Logopedycznej. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego 

„P” oraz zmianie lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia 

Ratunkowego. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty 

pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego podwyższenia wysokości 

kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego podwyższenia wysokości kwoty 

pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Województwu Śląskiemu do formułowania, podpisywania i składania wniosków  
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o dofinansowanie (w tym korekt wniosku o dofinansowanie) projektu systemowego 

„Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX-„Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionie” Działanie 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Województwu Śląskiemu do formułowania, podpisywania i składania wniosków  

o dofinansowanie (w tym korekt wniosku o dofinansowanie) projektu systemowego 

„Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX-„Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionie” Działanie 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy, dokumentów finansowych oraz realizacji, zakończenia 

i rozliczenia projektu systemowego „Szansa dla malucha” w ramach Priorytetu IX  

– „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy, dokumentów finansowych oraz realizacji, zakończenia 

i rozliczenia projektu systemowego „Szansa dla malucha” w ramach Priorytetu IX  

– „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 
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składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację VIII Mi ędzynarodowych 

Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria Racibórz  

z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Markischer 

Kreis i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania 

publicznego w dniach od 3 do 6 czerwca 2011r. 

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. kosztu prowadzenia oddziału 

dwujęzycznego z językiem wiodącym – niemieckim w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.  w dniach od 3 do 6 czerwca 2011r. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

19. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

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

przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej pływalni Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie hali basenowej  

z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)”.   

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 18 kwietnia 2011r. 

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

w dniu 18 kwietnia 2011r. 

23. Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Raciborskiego z Komisją Rolnictwa i Promocji Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

w dniu 19 kwietnia 2011r. 

24. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 kwietnia 2011r. 


