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OR.II.0022.1.22.2011 

PROTOKÓŁ  NR 27/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 czerwca 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 26/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 czerwca 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 26/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 czerwca 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Obecna na posiedzeniu Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 
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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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r.  

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2021. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

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

w dniu 28 czerwca 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

informacji dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

W/w projekt uchwały oraz informacja dodatkowa stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2010 rok. 

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 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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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 absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Śląskiemu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

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

Starosta przekazał, iż w wykazie mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia ujęto 

samochód Fiat Ducato, aparat do hemodializy – sprzęt jaki pozostał Szpitalowi  

po przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia Stacji Dializ oraz sterylizatory 

parowe i myjnię dezynfektor – sprzęt, który nie znalazł zastosowania w nowej sterylizatorni.  

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 zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

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

Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 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 
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Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Starosta powrócił do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym  

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka, który  

to projekt był już przedstawiany na posiedzeniu w dniu 31 maja 2011r.  

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 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wstąpienia 

kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 

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 wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego  

w związku z wygaśnięciem mandatu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor 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 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta omówił 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 13 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 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Prezesa Zarządu PORAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu PORAMED spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu w związku z faktem, iż nie dokonano wyboru Zarządu  

w/w spółki. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła 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. 
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Inspektor Budzan poinformowała, iż dodatkowo Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Raciborzu oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu złożyły informacje  

o zmianach w planach finansowych.  

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

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. pytań Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. 

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

Wicestarosta przypomniał, iż rozpatrując skargę Pani Iwony Czepczor – Dmytrek  

i Pana Bogusława Dmytrek na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego zadała Zarządowi Powiatu 

pytania dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych działających  

na terenie powiatu. Zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2011r. Referat 

Spraw Społecznych wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

przygotował projekt odpowiedzi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przygotowaną odpowiedź na pytania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Starosta przedstawił protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z kontroli przeprowadzonej w dniu 2 i 7 czerwca 2011r. w tut. Starostwie. Tematyka kontroli 

dotyczyła wykonania budżetu Powiatu za 2010r.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zastrzeżeń do realizacji budżetu Powiatu za 2010r. 

oraz zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010r. 

W/w protokół stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej.  

 

Starosta przedstawił odpowiedź Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu na pismo  

nr ZS.8023.1.19.2011 z dnia 2 czerwca 2011r. a dotyczące działań dr. n. med. Marcelego 

Klimanka w sprawie zamykania oddziału ginekologiczno-położniczego.  

W/w odpowiedź stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu na pismo nr ZS.8023.1.19.2011 z dnia 2 czerwca 2011r.  

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/78/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 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 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/79/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

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 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/80/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. 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. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/82/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/90/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. 

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 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego:  

1. Nr VIII/76/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego,  

2. Nr VIII/77/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:  

1. Nr VIII/83/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Powiatu Raciborskiego, 

2. Nr VIII/84/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011, 

3. Nr VIII/85/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011, 

4. Nr VIII/86/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, 

5. Nr VIII/87/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego, 

6. Nr VIII/88/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

7. Nr VIII/89/2011 z dnia 31 maja 2011r.  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze. 
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Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 29  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 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 – uzupełnienie. 

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 30 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 14 czerwca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 czerwca 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

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

Województwu Śląskiemu. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej 

listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 
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16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

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

2011. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Prezesa Zarządu PORAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

19. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. pytań Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. 

20. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z kontroli przeprowadzonej w dniu 2 i 7 czerwca 2011r. w tut. Starostwie. 

21. Kserokopia pisma Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr Sz. R 9/06/11/DN  

z dnia 6 czerwca 2011r.  

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/78/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/79/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

24. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. 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. 

25. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

26. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/82/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

27. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/90/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
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oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. 

28. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego:  

1) Nr VIII/76/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego,  

2) Nr VIII/77/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Raciborskiego:  

1) Nr VIII/83/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Powiatu Raciborskiego, 

2) Nr VIII/84/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011, 

3) Nr VIII/85/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011, 

4) Nr VIII/86/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, 

5) Nr VIII/87/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego, 

6) Nr VIII/88/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

7) Nr VIII/89/2011 z dnia 31 maja 2011r.  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze. 

30. 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 – uzupełnienie. 


