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OR.II.0022.1.18.2011 

PROTOKÓŁ  NR 23/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 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 22/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 maja 2011r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2011r. do 31.03.2011r., bilansu na dzień 31.03.2011r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2011r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2011r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 maja 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Na wstępie Starosta przypomniał, iż  zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 grudnia 2010r. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu złożył rachunek zysków 

i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011r., bilans na dzień 31.03.2011r., opis sytuacji 

finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2011r., wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów, etatyzację na dzień 31.03.2011r. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3  

do protokołu.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował,  

iż z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec marca 

bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 2 648 664,34 zł i jest ona  

o 778 258,29 zł mniejsza od straty w analogicznym okresie 2010 roku, wynoszącej 

3 426 922,63 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 1 664 918,60 zł Zakład zanotował 

niedobór finansowy z bieżącej działalności w wysokości 983 745,75 zł. W okresie trzech 

miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 

31.12.2010r., wzrosły o kwotę 2 132 718,00 zł i na dzień 31.03.2011r. wynosiły 

17 210 741,00 zł. Jak dodał Dyrektor w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2010r. 

zatrudnienie w Szpitalu zmalało o 17,95 etatu i wynosiło 603,14 etatu.  

Dyrektor wyjaśnił, iż wzrost zobowiązań niewymagalnych związany jest z realizacją zaleceń 

Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Szpitala sporządzone  

na dzień 31.12.2010r. Zgodnie z ustaleniami już w 2010r. utworzono rezerwy na odprawy 

emerytalne i rentowe pracowników, a aktualnie utworzono rezerwy na nagrody jubileuszowe. 

Zobowiązania niewymagalne wzrosły ponadto o pożyczkę udzieloną przez powiat.  

Spowodowało to wzrost zobowiązań niewymagalnych do kwoty 5 110 318 zł.  

Dyrektor przekazał, iż wartość wykonanych świadczeń zdrowotnych ponad limit  

za I kwartał 2011r. opiewa na kwotę ok. 2 000 000 zł. W związku z powyższym 

podejmowane będą czynności zmierzające do wyegzekwowania w/w środków od NFZ.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres 

01.01.2011r. do 31.03.2011r., bilansem na dzień 31.03.2011r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2011r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 31.03.2011r.  

oraz wyjaśnieniami dotyczącymi wzrostu rezerw w zobowiązanych niewymagalnych. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok.   

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Starosta omówił projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie 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 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 31 maja 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 31 maja 2011r. informacji 

dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku 

budżetowego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Racibórz. 

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

Starosta zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 200 000,00 zł dla Miasta Racibórz na realizację zadania  

pn. „Remont ulicy Eichendorffa wraz z przebudową skrzyżowania ulic Opawskiej, 

Eichendorffa i Matejki w Raciborzu”. Zadanie to jest realizowane w partnerstwie z Miastem 

Racibórz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone 

zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż planuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 20 000,00 zł dla Gminy Rudnik na realizację 

zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 688002S”. Zadanie to jest realizowane  

w partnerstwie z Gminą Rudnik w oparciu o zawartą umowę nr IRI.0711-04/10 o partnerstwie 

w realizacji projektu „Modernizacja drogi gminnej nr 688002S” w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy 

finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Gminą Rudnik.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze powiatu raciborskiego. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Raciborskiego. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił „Analizę funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie 

Powiatu Raciborskiego”, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Analizę funkcjonowania oświaty 

ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 31 maja b.r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011-2021. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi 

stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 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 

promocji i ochrony zdrowia. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia,  

tj. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby 

oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2011 – 2013”. Propozycja powyższa 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Ad. 6  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

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

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

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o zwiększenie 

etatu administracyjnego na stanowisku pracownika socjalnego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dodatkowo przedstawić:  

1) informację czy od momentu powstania w/w Ośrodka nastąpił wzrost etatów 

administracyjnych,  

2) szczegółowy zakres czynności  pracownika socjalnego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu o przyznanie 

dodatkowego etatu psychologa/pedagoga. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną polecił,  

aby Dyrektor PPP w Raciborzu rozważył możliwość przesunięcia innego pracownika Poradni 

do wykonywania czynności związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej. Ponadto polecił również przygotować bardziej szczegółowe informacje 

dotyczące zadań, które będzie wykonywał psycholog/pedagog w przypadku wyrażenia zgody 

na przyznanie etatu.  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o zwiększenie 

etatu w księgowości o 0,75 oraz w sekretariacie o 0,25. 

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

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

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować informację tabelaryczną 

dotyczącą wszystkich szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, w której znajdą się przekrojowe dane z ostatnich kilku lat nt. ilości etatów 

administracji i obsługi, ilości typów szkół oraz budżetów, którym dysponują szkoły/placówki 

wraz z ilością rozdziałów.  

Do w/w kart informacyjnych Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Zarząd powróci w terminie 

późniejszym.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. szczegółowych propozycji postępowania co do każdej z nieruchomości planowanych  

do sprzedaży. 

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

Starosta przypomniał, iż zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w dniu 4 maja b.r. Referat 

Gospodarki Nieruchomościami przedstawił szczegółowe propozycje postępowania  

co do każdej z nieruchomości Powiatu Raciborskiego planowanych do sprzedaży w latach 

2011 – 2013. Do sprzedaży w latach 2011 – 2013 przeznaczone są następujące 

nieruchomości: Racibórz, ul. Klasztorna 8 (lokal mieszkalny nr 4), Racibórz, ul. Ludwika 4 

(nieruchomość zabudowana), Racibórz, ul. Klasztorna 8 (lokal użytkowy) oraz Racibórz,  

ul. Kombatantów 8 (nieruchomość zabudowana).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował szczegółowe propozycje postępowania  

co do każdej z nieruchomości Powiatu Raciborskiego planowanych do sprzedaży  

w latach 2011 – 2013. Jednocześnie polecił, aby co kwartał Referat Gospodarki 

Nieruchomościami przygotowywał tabelaryczną informację obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania w/w nieruchomości.  

 

Starosta omówił projekt aktu założycielskiego spółki pod firmą: PORAMED Spółka z o. o., 

który stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Poinformował, iż podpisanie w/w aktu będzie 

miało miejsce w dniu 24 maja b.r. o godz. 12.00 w siedzibie tut. Starostwa.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem aktu założycielskiego spółki  

pod firmą: PORAMED Spółka z o. o., postanawiając, iż zarząd spółki będzie organem jedno  

– lub wieloosobowym.  

 

Starosta przedstawił wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu dotyczące przyczyn przebywania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7 aktualnie 37 wychowanków, gdzie zgodnie  

z zapisami umowy powinno ich być 20.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał, iż odpowiedź Dyrektora PCPR w Raciborzu zawarta  

w piśmie nr RD.0717-137/11 z dnia 16 maja 2011r. jest niewystarczająca na pytania zadane 

na posiedzeniu w dniu 10 maja 2011r. a dotyczące przyczyn przebywania w Placówce 

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

37 wychowanków, gdzie zgodnie z zapisami umowy powinno ich być 20. W związku  

z powyższym polecił, aby Dyrektor ponownie przygotował informacje wg stanu  

na dzień 30 kwietnia b.r., szczegółowo analizując indywidualne przypadki dzieci 

przyjmowanych do Placówki pomimo przekroczenia liczby 20 i określił: 

1) stan dzieci w Placówce,   

2) ile z tych dzieci pochodziło z Powiatu Raciborskiego,  

3) z jakich innych powiatów pochodziły pozostałe dzieci i w jakiej ilości,  

4) kiedy dziecko z obcego powiatu przybyło do Placówki i na jakiej podstawie, tj. decyzji 

Dyrektora o umieszczeniu czy w ramach interwencji.  

Termin udzielenia odpowiedzi – 23 maja 2011r.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 18 maja 2011r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej (w/w informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu).  

 

Wicestarosta przekazał, iż po weryfikacji osiągnięć Powiatu Raciborskiego na polu niesienia 

pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym Kapituła Orderu Radości 

nominowała nasz Powiat do nagrody Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym AD 2011.  

Jest to najwyższe wyróżnienie dla samorządów powiatowych, które w sposób wybitny w skali 

kraju pomagają niepełnosprawnym. Jak informuje Orator Kapituły osiągnięcia na polu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się niepełnosprawnymi  

oraz współdziałanie Starostwa z instytucjami powiatowymi niosącymi pomoc 
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niepełnosprawnym takimi jak Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Zespoły  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Urzędy Pracy stawiają Powiat Raciborski  

w panteonie osób oraz najlepszych samorządów, które niosą pomoc potrzebującym nie tylko 

w usuwaniu barier architektonicznych, ale i w zmianie mentalności i podmiotowości 

problemów związanych z niepełnosprawnością.  

 

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. ------------------------- 

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja  2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 2011r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2011r. do 31.03.2011r., bilansu na dzień 31.03.2011r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2011r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2011r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu za I półrocze roku budżetowego. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Racibórz. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Rudnik. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu Radnego Powiatu Raciborskiego. 

11. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   
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16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o zwiększenie etatu 

administracyjnego na stanowisku pracownika socjalnego. 

22. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu o przyznanie dodatkowego etatu 

psychologa/pedagoga. 

23. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o zwiększenie etatu w księgowości o 0,75  

oraz w sekretariacie o 0,25. 

24. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. szczegółowych 

propozycji postępowania co do każdej z nieruchomości planowanych do sprzedaży. 

25. Projekt aktu założycielskiego spółki pod firmą: PORAMED Spółka z o. o. 

26. Pismo Dyrektora PCPR w Raciborzu nr RD.0717-137/11 z dnia 16 maja 2011r. 

27. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.31.2011 z dnia 16 maja 2011r.  


