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OR.II.0022.1.17.2011 

PROTOKÓŁ  NR 22/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 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 21/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 maja 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 21/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 maja 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił 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. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 31 maja b.r. 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować ujednoliconą 

wersję Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz przekazać  

ją na sesję w dniu 31 maja b.r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot.: 

1) projektu uchwały określającego wysokość opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów 

usuniętych z drogi,  

2) wyznaczenia do prowadzenia parkingu strzeżonego powiatowej jednostki organizacyjnej,  

3) wyznaczenia do holowania pojazdów usuniętych z drogi powiatowej jednostki 

organizacyjnej lub jednostki z zewnątrz zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych,  

4) opisu sposobu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego majątku ruchomego 

przejętego na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, 

polecając Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu dodatkowe skonsultowanie 

zapisów załącznika do przedmiotowego projektu uchwały z radcą prawnym. Jednocześnie 

Zarząd postanowił, iż pozostałe decyzje dotyczące: 

1) wyznaczenia do prowadzenia parkingu strzeżonego powiatowej jednostki organizacyjnej,  

2) wyznaczenia do holowania pojazdów usuniętych z drogi powiatowej jednostki  

organizacyjnej lub jednostki z zewnątrz zgodnie z ustawą – prawo zamówień 

publicznych,  

3) sposobu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego majątku ruchomego przejętego 

na rzecz Powiatu Raciborskiego 
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podejmie w terminie późniejszym.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. ustosunkowania się do wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2011r. (doskonalenie zawodowe 

nauczycieli). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zmiany brzmienia § 2 ust. 4 

Załącznika do Uchwały Nr XXVII/362/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 

2005r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski, 

który otrzyma brzmienie: „Wysokość dofinansowania do czesnego za jeden semestr studiów 

nie może być wyższa niż 50 % opłaty za tenże semestr, ale nie więcej niż 1 000 zł”.  

W związku z tym, iż przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego wymaga 

skierowania do konsultacji społecznych oraz zasięgnięcia opinii związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, w myśl art. 70 ust 2a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela. Stosowny projekt uchwały przygotuje Referat Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. ustosunkowania się do wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2011r. (pomoc zdrowotna  

dla nauczycieli). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu:  

1) zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewody 

Śląskiego, o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/383/2005 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odpisu na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

2) corocznie planować w budżecie powiatu środki finansowe z przeznaczeniem  

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na poziomie planu z roku poprzedniego,  
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3) dokonać zmiany zapisów Uchwały Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób 

przyznawania, wprowadzając: 

a) możliwość składania wniosków w zamkniętych kopertach w szkołach/placówkach 

oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym w Raciborzu z zastrzeżeniem, że jeżeli 

wniosek zostanie złożony w szkole/placówce winien zostać niezwłocznie dostarczony  

do tut. Starostwa,  

b) możliwość składania przez wnioskującego oświadczeń o kosztach leczenia  

bez wykazywania rachunków za poniesione koszty leczenia, uzależniając wysokość 

przyznanego świadczenia od wysokości dochodu na 1 członka rodziny,  

c) ponowne ubieganie się o pomoc zdrowotną w terminie do 12 miesięcy od jej otrzymania 

(na podstawie oświadczenia), co powinno być potwierdzone rachunkami za poniesione 

koszy leczenia.  

 

Ponadto mając na względzie, że ustalenia, o których mowa powyżej dotyczą wniosków 

zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 kwietnia 2011r., Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu o powyższym poinformować Przewodniczącego w/w Komisji. 

 

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 7 do protokołu. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego dot. funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego i opieki zastępczej  

nad dzieckiem. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować kartę informacyjną  

na posiedzenie w dniu 24 maja b.r. dotyczącą odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej 



 5 

Rady Powiatu Raciborskiego od nr 1 do nr 5 zawarte w piśmie Przewodniczącego  

nr BR.0012.21.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.,  

2. postanowił, iż w trakcie posiedzenia w dniu 24 maja b.r. zapozna się ze stanowiskiem 

Dyrektora PCPR w Raciborzu odnośnie spraw poruszanych w piśmie, o którym mowa  

w pkt 1. O powyższym Referat Spraw Społecznych poinformuje w/w Dyrektora  

oraz przekaże kserokopię w/w pisma,   

3. polecił, aby Dyrektor PCPR w Raciborzu szczegółowo wyjaśnił przyczyny przebywania  

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7  

aktualnie 38 wychowanków, gdzie zgodnie z zapisami umowy powinno ich być 20.  

W szczególności należy podać informację o wychowankach skierowanych do Placówki  

po przekroczeniu liczby 20 oraz czy te 18 dzieci (ponad normę) pochodzi z terenu innych 

powiatów, niż raciborski, a jeśli tak to w jakiej liczbie i w jakim okresie czasu przebywają 

w Placówce. Termin – 16 maja 2011r.   

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na realizację przez Zespół projektu unijnego pn. „Z Siemensem  

ku przyszłości” w kwocie 16.500 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu nr ZSM-3014.36.11 z dnia 9 maja 2011r. wyraził zgodę  

na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu projektu unijnego pn. „Z Siemensem  

ku przyszłości” w wysokości 16.500 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2011r.  

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez 

całe życie” Leonardo da Vinci w Warszawie na subkonto w/w projektu, środki te zostaną 

niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego. O powyższym Skarbnik 

Powiatu poinformuje Dyrektora ZSM 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 Specjalnych w Raciborzu.  
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Skarbnik Powiatu poinformowała, iż otrzymano Uchwałę Nr 4100/III/86/2011  

z dnia 29 kwietnia 2011r. III Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2010 rok. RIO w Katowicach wydała pozytywną opinię  

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, iż do tut. Starostwa wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr VI/63/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania  

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego, w części określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 

uchwały jako niezgodnej z przepisem art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym  

oraz w § 1 ust. 3 uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 21 ust. 4a w/w ustawy. 

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu poinformowała, iż radca prawny Lidia Chrzan 

przygotowuje na w/w rozstrzygnięcie nadzorcze skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, a także opinię prawną określającą m.in. wysokość diet 

przysługujących Członkom Zarządu.  

 

Ad. 4 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VII/66/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VII/67/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/68/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – konserwatorskie elewacji zewnętrznej 

zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu – malowanie ścian zewnętrznych 

obiektu”. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr VII/69/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu 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 12 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu 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 13 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr VII/71/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r.  

w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału  Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 26 kwietnia 2011r.: 

1) Nr VII/72/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

2) Nr VII/73/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 15  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/74/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. 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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. 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 podstawowego „P” oraz zmianę lokalizacji 

stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 maja  2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 maja 2011r.  

3. 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. 

4. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot.: 

1) projektu uchwały określającego wysokość opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów 

usuniętych z drogi,  

2) wyznaczenia do prowadzenia parkingu strzeżonego powiatowej jednostki 

organizacyjnej,  

3) wyznaczenia do holowania pojazdów usuniętych z drogi powiatowej jednostki 

organizacyjnej lub jednostki z zewnątrz zgodnie z ustawą – prawo zamówień 

publicznych,  

4) opisu sposobu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego majątku ruchomego 

przejętego na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

5. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. ustosunkowania się  

do wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego 

z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2011r. (doskonalenie zawodowe nauczycieli). 

6. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. ustosunkowania się  

do wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego 

z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2011r. (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

8. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

dot. funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego i opieki zastępczej nad dzieckiem  

(nr BR.0012.21.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.). 

9. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

10. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 
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11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr VII/68/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie 

udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – konserwatorskie elewacji 

zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu – malowanie ścian 

zewnętrznych obiektu”. 

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

do określenia realizacji Uchwały Nr VII/69/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

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

do określenia realizacji Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

14. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr VII/71/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 

2011r. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania. 

15. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r.: 

1) Nr VII/72/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

2) Nr VII/73/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu. 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/74/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. 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. 
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17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. 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 podstawowego „P” oraz zmianę lokalizacji 

stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 


