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OR.II.0022.1.24.2011 

PROTOKÓŁ  NR 29/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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 28/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 czerwca 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego rozpoczęło się o godz. 13.30 ze względu na fakt, 

iż o godz. 13.00 miało miejsce Zgromadzenie Wspólników PORAMED Sp. z o.o.  

w Raciborzu.  

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 28/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2011r. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu 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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu 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. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 



 3 

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

 

Ad. 3 

 

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 6 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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 8 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem 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 10 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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Rudnik w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik  

do kategorii dróg gminnych. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy 

Rudnik w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego 

najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 

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 zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 

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

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania 

dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu na okres od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r. 

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

Wicestarosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 21 grudnia 2010r. polecił przygotować wzór karty pracy dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych uwzględniający wyniki pracy, które uzasadniać będą wysokość 

przyznawanych dodatków motywacyjnych. Rada Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 31 maja 2011r. podjęła Uchwałę Nr VIII/77/2011 w sprawie zmiany Uchwały 

dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Na chwilę obecną Uchwała ta nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, a tym samym nie weszła w życie. W Uchwale tej zostały 

wprowadzone zmiany w kwestii przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół  

i placówek oświatowych podległym Powiatowi Raciborskiemu. W związku z powyższym  

Wicestarosta zaproponował, aby wzór karty pracy opracować po uprawomocnieniu  

się w/w Uchwały, stosując zapisane tam kryteria. Na dzień dzisiejszy dyrektorzy szkół  
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i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu przedstawili wyniki swojej 

pracy za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r., odnosząc się do obecnie 

obowiązujących kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego. Do omawianej karty 

informacyjnej dołączono najistotniejsze działania podjęte przez dyrektorów podległych 

jednostek oświatowych oraz projekt Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów j.w. 

W trakcie omawiania w/w karty informacyjnej Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję 

o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski postanowił o pozostawieniu wysokości 

dodatku dla Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na dotychczasowym 

poziomie. Ponadto mając na względzie decyzję, o ogłoszeniu konkursu na stanowisko 

Dyrektora ZSM w Raciborzu ustalił dodatek motywacyjny dla Dyrektora ZSM w Raciborzu 

Sławomira Janowskiego na okres do 31 sierpnia 2011r.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję przyjęcia wzoru karty pracy oceny 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu po wejściu 

w życie Uchwały Nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Raciborskiego 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.  

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

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

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, 

rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników 

hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok (rezerwa 

ogólna).  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały związany jest z kartą 

informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. zwiększenia środków 

finansowych na wydanie polsko-niemieckiego albumu pn. „Spotkania” – dział 750, rozdział 

75075, § 4300. Na uregulowanie kosztów publikacji niezbędne jest zwiększenie środków  

o kwotę 15.000 zł. Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby zwiększyć środki finansowe  

w w/w rozdziale z rezerwy ogólnej. Powyższa propozycja 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku HYDROPROJEKT Sp. z o. o. 00 – 182 Warszawa ul. Dubois 9 nr TH-

3/925/PB/95/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. działającej z upoważnienia Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o zaopiniowanie rozwiązań projektowych 

dotyczących zadania pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze  

w województwie śląskim (polder)”. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie rozwiązania projektowe dotyczące 
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zadania pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie 

śląskim (polder)”, podejmując stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

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

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

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach miesięcznych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od stycznia do maja 2011r. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszu Zewnętrznych  

dot. zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski,  

2) polecił pracownikom Biura Strategii i Funduszu Zewnętrznych umieścić informację,  

o której mowa pkt 1 na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego,  

3) polecił dalsze bieżące monitorowanie aktualności danych zawartych w informacji 

oraz przedstawienie kolejnych danych po upływie trzeciego kwartału b.r.  

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. zwiększenia środków finansowych na wydanie polsko-niemieckiego 

albumu pn. „Spotkania” – dział 750, rozdział 75075, § 4300. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 15.000 zł  

z przeznaczeniem na wydanie polsko – niemieckiego albumu pn. „Spotkania”  

z okazji 10 – lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Raciborskim a Maerkischer Kreis  

(dział 750, rozdział 75075, § 4300). 

 

Starosta omówił pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

nr K-071/2000/PWSZ/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wsparcia finansowego 

remontu krytej pływalni (w/w pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu postanowił, iż dofinansuje w/w prace remontowe  

w wysokości do 100 000 zł. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na przełomie  

III i IV kwartału 2011r. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformuje Rektora PWSZ w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów 

Politechniki Śląskiej w Rybniku w sprawie wsparcia finansowego planowanych 

jubileuszowych obchodów w/w Centrum, które odbędą się w czerwcu 2012r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku nr RJP1/S/2010/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. 

w sprawie wsparcia finansowego jubileuszowych obchodów w/w Centrum.  

Mając na względzie fakt, iż zmiana przepisów dot. finansów publicznych ograniczyła 

możliwości udzielenia pomocy finansowej ze strony samorządu powiatowego dla szkół 

wyższych na chwilę obecną trudno jest określić czy będą istniały możliwości dofinansowania 

w/w jubileuszu w roku budżetowym 2012. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora CKI w Rybniku.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nr ZP.3120-34/11  

z dnia 28 czerwca 2011r. dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 78.300 zł w rozdziale 

75075, § 4210, z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stołów do centrum konferencyjnego 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w pismem polecił Dyrektorowi Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  
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w Raciborzu dokonać stosownych przesunięć w budżecie jednostki, zabezpieczając tym 

samym środki na zakup krzeseł i stołów do centrum konferencyjnego. Pod koniec trzeciego 

kwartału b.r., po przeanalizowaniu budżetu, w momencie, gdy będzie jednostce brakować 

środków na bieżącą działalność Dyrektor wystąpi do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o zwiększenie budżetu. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiemu absolutorium  

za 2010 rok, podejmując Uchwałę Nr 4100/III/119/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.  

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 20 czerwca 2011r., 

które stanowią załącznik nr 29 do protokołu. Nawiązując do wniosku nr 1 Starosta 

poinformował, iż w imieniu Zarządu zgłosi w powyższej sprawie interpelację na sesji  

w dniu 28 czerwca 2011r. Natomiast odpowiedzi na wnioski nr 2 i nr 3 udzieli Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów,  

2. wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 21 czerwca 2011r., które stanowią załącznik nr 30 do protokołu. Zarząd polecił, 

aby odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów,  

3. wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 27 czerwca 2011r., które stanowią załącznik nr 31  

do protokołu,  

4. wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2011r., które stanowią 

załącznik nr 32 do protokołu.  

Nawiązując do wniosku nr 1 Zarząd polecił Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu niezwłocznie sporządzić opinię na temat funkcjonowania rodziny 

zastępczej Pani Iwony Czepczor-Dmytrek oraz informować raz na tydzień, w piątek, 

Zarząd na jakim etapie jest jej sporządzanie.  

Odnośnie wniosku nr 2 Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Raciborzu  

do przedstawienia kryteriów, jakimi kierować się będzie przy wyborze rodzin, z którymi 
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podpisze umowę na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej z grupy kandydatów 

spełniających wymogi formalne zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 

2010r. w sprawie rodzin zastępczych. Powyższe kryteria należy przedstawić na jedno  

z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora PCPR  

w Raciborzu oraz udzieli odpowiedzi na w/w wnioski Komisji Rewizyjnej. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

 

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 28 czerwca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 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 wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku 

Wójta Gminy Rudnik w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg 

gminnych. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta 

Gminy Rudnik w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania dodatków 

motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu na okres od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna opieka 

nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

19. Uchwała  Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, 

rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników 

hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

22. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

HYDROPROJEKT Sp. z o. o. 00 – 182 Warszawa ul. Dubois 9 nr TH-3/925/PB/95/2011 

z dnia 22 czerwca 2011r. działającej z upoważnienia Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach o zaopiniowanie rozwiązań projektowych dotyczących zadania  

pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie 

śląskim (polder)”.  

23. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA.673.1.32.3.2011  

z dnia 28 czerwca 2011r.  

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

25. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 
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26. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszu Zewnętrznych dot. zbiorczej informacji  

nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił 

Powiat Raciborski. 

27. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. zwiększenia 

środków finansowych na wydanie polsko-niemieckiego albumu pn. „Spotkania” – dział 

750, rozdział 75075, § 4300. 

28. Kserokopia pisma Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  

nr K-071/2000/PWSZ/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 20 czerwca 2011r. 

30. Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 21 czerwca 2011r. 

31. Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 27 czerwca 2011r.  

32. Wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2011r. 

 


