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OR.II.0022.1.16.2011 

PROTOKÓŁ  NR 21/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 maja 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 20/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 kwietnia 2011r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 20/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 

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

 

Ad. 2 

 

Obecna na posiedzeniu Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu 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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2013.   

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

Referujący podkreślił, i ż obowiązujące przepisy nakładają na zarząd powiatu, jako organ 

właściwy w sprawach gospodarowania nieruchomościami, obowiązek sporządzenia planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości. Plan stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

zawiera elementy wyszczególnione w art. 23 ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami i opracowany został na okres 3 lat. Jak dodał Członek 

Zarządu Powiatu Józef Stukator przygotowany plan wykorzystania zasobu nieruchomości 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2013 określa jedynie główne kierunki działań.  

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej 

zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Ponadto wniósł o sprostowanie drobnej 

omyłki pisarskiej w § 1 oraz co do oznaczenia załącznika do przedmiotowego projektu 

uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2013.   

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

Nawiązując do w/w uchwały, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przygotować na posiedzenie w dniu 17 maja b.r. kartę 

informacyjną dot. szczegółowych propozycji postępowania co do każdej z nieruchomości 

planowanych do sprzedaży. Szczegółowych informacji udzieli Starosta. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na usunięcie drzew przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

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

Starosta przekazał, iż Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie 3 drzew z gatunku brzoza brodawkowa 
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o obwodach pni mierzonych na wysokości 1,3 m wynoszących odpowiednio 130 cm, 130 cm, 

100 cm ze względu na fakt bardzo złego stanu zdrowotnego drzew. Usunięcie w/w drzew 

pozytywnie zaopiniował Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa tut. Starostwa. Koszty postępowania w sprawie usunięcia przedmiotowych drzew 

zostaną poniesione z budżetu Ośrodka.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

konkursowego 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 zmniejszanie różnic  

w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,  

a następnie do podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji projektu, jego zakończenia  

i rozliczenia.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do złożenia 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, a następnie do podpisania umowy  

o dofinansowanie, realizacji projektu, jego zakończenia i rozliczenia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Wprawiamy w ruch społeczną energię”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej konkursem nr DWF_5.4.2_7_2011 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych 

centrów informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności 

nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej 

dla organizacji pozarządowych” Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

zwrócił się z propozycją przystąpienia naszego powiatu do projektu pn. „Wprawiamy w ruch 

społeczną energię”. Celem ministerialnego konkursu jest wzmocnienie organizacji 

pozarządowych poprzez utworzenie centrów informacji i wspomagania organizacji 

pozarządowych oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi. Towarzystwo 

zakłada, iż partnerem samorządowym w projekcie będzie Powiat Wodzisławski, z którym 

Towarzystwo ma podpisaną umowę partnerstwa, a Powiat Raciborski użyczy pomieszczenie 

na biuro. Projekt powinien trwać do grudnia 2014 r. Nie jest wymagane wniesienie wkładu 

finansowego przez nasz powiat. W ramach projektu w biurze będą zatrudnione  

przez Towarzystwo dwie osoby, kierownik biura i pracownik administracyjny, osoby te 

wskaże powiat. Wyposażenie biura oraz materiały eksploatacyjne mogą być zakupione  

w ramach projektu. W ramach działalności biura raciborskie organizacje pozarządowe będą 

mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń na terenie biura lub organizacji, pomocy w pisaniu 

projektów, rejestracji nowej działalności. Oprócz organizacji pozarządowych z pomocy biura 

będą mogły skorzystać grupy nieformalne działające na naszym terenie. 

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

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

Powiatu Raciborskiego do współrealizacji Projektu pn. „Wprawiamy w ruch społeczną 

energię”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników 

Rydułtów, w przypadku uzyskania dotacji z MPiPS, dostarczył do tut. Starostwa umowę  

o przystąpieniu Powiatu Raciborskiego do współrealizacji w/w Projektu.  
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Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Mając na względzie fakt, iż z analizy budżetu PUP w Raciborzu za trzy miesiące b.r. wynika, 

że Urząd posiada rezerwę w realizacji funduszu płac, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

postanowił powrócić do sprawy zwiększenia budżetu jednostki w terminie późniejszym. 

Ponadto polecił, aby Skarbnik Powiatu po dokonaniu analizy wykonania budżetu PUP  

w Raciborzu za I półrocze b.r. przedstawiła informację na posiedzeniu Zarządu, tak aby 

ewentualne zwiększenie budżetu jednostki mogło nastąpić od sierpnia 2011r.  

 

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 14 do protokołu. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił 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 15 do protokołu. 

Jak dodał Starosta w dniu 13 kwietnia 2011r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie uzgodnienia projektu 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, gdyż zgodnie   

z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela w/w regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Przedstawicielom związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli został przedstawiony projekt regulaminu wynagradzania 

nauczycieli oraz skutki finansowe wdrożenia zmian. W trakcie spotkania z Prezesem Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Raciborzu oraz Przewodniczącą MOZ NSZZ 
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„Solidarność” Pracowników Oświaty Oddział w Raciborzu uzgodniono następujące zmiany  

w projekcie regulaminu: 

1. dodatek za wychowawstwo dla oddziałów młodzieżowych – 90 zł (wzrost o 10 zł), 

2. dodatek motywacyjny 45 zł na etat (wzrost o 5 zł na etat), 

3. dodatek za trudne warunki pracy wzrost o 40 zł – dotyczący Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu (było w projekcie regulaminu – wzrost o 30 zł), 

4. dodatek za uciążliwe warunki pracy w wysokości 40 zł dotyczący Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu (było w projekcie regulaminu –  30 zł), 

5. dodatki funkcyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych 

ulegają zwiększeniu zgodnie z tabelą w § 7 ust. 4. 

Ponadto Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Raciborzu  

oraz Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Oddział w Raciborzu 

wnioskowały, aby:  

1. w uzasadnieniu do 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, wprowadzić zapis o stawce dodatku motywacyjnego na etat kalkulacyjny,  

2. w § 5 w/w projektu uchwały wprowadzić pkt 6) o treści „praca społeczna  

i związkowa na rzecz środowiska szkolnego”. 

Związki zawodowe zgłosiły również zastrzeżenia odnośnie terminu obowiązywania 

regulaminu, wyrażając pogląd, aby wszedł w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2011r.  

 

Po zapoznaniu się z w/w informacjami, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na kolejne posiedzenie projekt 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 którym zostaną wprowadzone n/w zmiany: 

1. w § 1 projektu uchwały w pierwszym zdaniu przywołana zostanie Uchwała  

Nr XXVIII/285/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009r., 

2. w § 5 projektu uchwały wprowadzony zostanie pkt 6 o treści „praca społeczna  

i związkowa na rzecz środowiska szkolnego”, 

3. w § 8 ust. 2 pkt 1 projektu uchwały „Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach 

(oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
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zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego” zmienione zostaną kwoty dodatków  

za warunki trudne na: 

- stażysta – 210 zł 

- kontraktowy – 240 zł 

- mianowany – 300 zł 

- dyplomowany – 330 zł 

4) w § 8 projektu uchwały zmienione zostanie brzmienie ust. 3 na: „Ustala się dodatek  

za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 40 zł miesięcznie bez względu na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela”,  

5) w uzasadnieniu projektu uchwały opisane zostaną zmiany, które planuje wprowadzić się  

w Regulaminie wynagradzania, w tym zapis o stawce dodatku motywacyjnego na etat 

kalkulacyjny. 

Jednocześnie Zarząd postanowił, iż przedmiotowa uchwała wejdzie w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Nawiązując do omawianego na poprzednim posiedzeniu projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej Starosta poinformował,  

iż w dniu 2 maja b.r. miało miejsce w powyższej sprawie spotkanie z radcą prawnym  

oraz Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych tut. Starostwa. W trakcie spotkania ustalono 

wstępnie, iż zostanie rozważona propozycja ogłoszenia konkursu ofert jedynie na utworzenie 

dodatkowych mieszkań dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej. W związku z powyższym Zarząd polecił Wicestaroście oraz Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych rozważyć możliwość ogłoszenia w/w konkursu i przedstawić 

stosowne propozycje na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Następnie Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zwiększenia liczby zawodowych rodzin zastępczych działających na terenie powiatu 

raciborskiego.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego, uwzględniając możliwości przesunięcia środków z budżetu 

będącego w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, przyjął propozycję Dyrektora PCPR  

w Raciborzu i wyraził zgodę na zwiększenie o dwie liczby zawodowych rodzin zastępczych 

od 1 września 2011r. oraz na przesunięcie do budżetu PCPR z budżetu Referatu kwoty 
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24 000,00 zł – rozdział 85201, § 2320. Ponadto postanowił przekazać do Referatu Spraw 

Społecznych przedstawiony przez Dyrektora PCPR w Raciborzu projekt Zasad tworzenia 

zawodowych rodzin zastępczych w Powicie Raciborskim w celu dopracowania oraz ustalenia, 

który z organów powiatu, w świetle obowiązujących przepisów, mógłby takie zasady 

zatwierdzić.  

 

Starosta omówił pismo radnego Artura Wierzbickiego w sprawie wyrażenia zgody  

na używanie herbu oraz logo Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę na fakt, iż aktualnie opracowywane  

są szczegółowe zasady wykorzystywania logo Powiatu Raciborskiego i ostateczna odpowiedź  

na prośbę radnego może zostać udzielona po uchwaleniu stosownej uchwały.  

Jeśli chodzi o używanie herbu Powiatu Raciborskiego to zasady i warunki jego używania 

określa Uchwała Nr XXVII/359/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2005r., 

która zezwala na wykorzystywanie wizerunku herbu przez radnych, bez wydawania zgody 

przez Zarząd Powiatu. Odpowiedzi na w/w pismo udzieli Podinspektor ds. współpracy  

z mediami Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich tut. Starostwa. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 maja  2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 maja 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2013. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2013. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

drzew przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego 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 zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2007 – 2013, a następnie do podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji projektu, 

jego zakończenia i rozliczenia. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego 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 zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
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2007 – 2013, a następnie do podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji projektu, 

jego zakończenia i rozliczenia. 

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Wprawiamy w ruch społeczną energię”. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do współrealizacji Projektu „Wprawiamy w ruch społeczną 

energię”.  

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia budżetu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

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

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia liczby zawodowych 

rodzin zastępczych działających na terenie powiatu raciborskiego.  

 


