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PROTOKÓŁ  NR 31/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lipca 2011r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załączniki 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 30/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach  5-6 lipca 2011r.  

2. Projekt uchwały 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 30/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 5-6 lipca 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek 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 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających          

z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Ad 3 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń         

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, 

warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół      

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

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Inspektor Wydziału Finansowego 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 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 
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Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan przedstawiła 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 3 Członków – 3 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. 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan przedstawiła 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 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do 

umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty    

i polecił Skarbnikowi Powiatu poinformować wszystkich upoważnionych kierowników 

jednostek organizacyjnych o uprawnieniu. 

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 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn.” Droga do zatrudnienia”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn.” Droga do zatrudnienia”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska            

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, celem zorganizowania wypoczynku Śródrocznego 

„Zielona Szkoła” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    

w Katowicach, celem zorganizowania wypoczynku Śródrocznego „Zielona Szkoła” dla 

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Agnieszce Breitschedel. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Aleksandrze Baron. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Baron. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Barbarze Otlik. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Barbarze Otlik. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Karolinie Daniszewskiej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Karolinie Daniszewskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Klaudii Nagler. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Klaudii Nagler. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Magdalenie Bahryj. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Magdalenie Bahryj. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Magdalenie Kuziak. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Magdalenie Kuziak. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Magdalenie Sławik. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Magdalenie Sławik. 

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Weronice Sławik. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Weronice Sławik. 

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 4 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta Miasta Racibórz o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych: 

Śródmieście, Markowice, Płonia, Ocice, Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudoł, Ostróg 

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 38  do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie projekt zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych 

Śródmieście, Markowice, Płonia, Ocice, Proszowiec- Stara Wieś, Studzienna i Sudoł, Ostróg 

w Raciborzu przedłożony przez Prezydenta Miasta Racibórz w dniu 20.06.2011. w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

 

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

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Kuźni 

Raciborskiej na realizację zadania publicznego pt. „Zabawa w wodzie -  inspiracją do nauki”              

i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania 

publicznego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przyjęcia przez 

Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Kuźni 

Raciborskiej na realizację zadania publicznego pt. „Zabawa w wodzie – inspiracją do nauki”   

i udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania 

publicznego zaakceptował propozycję przyjęcia oferty Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”        
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i zawarcia umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego oraz sfinansowania 

tego zadania ze środków własnych Referatu Spraw Społecznych. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu 

oprogramowania na potrzeby Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zakupu 

oprogramowania na potrzeby Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa wyraził 

zgodę na zakup w/w oprogramowania. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących fragmenty dróg 

powiatowych, położonych w gminie Rudnik, oraz gminie Kuźnia Raciborska, na rzecz EP 

GAMÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących fragmenty dróg powiatowych, położonych w gminie Rudnik, oraz gminie 

Kuźnia Raciborska, na rzecz EP GAMÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wyraził zgodę na 

zajęcie w/w nieruchomości w celu realizacji w/w inwestycji, do czasu uzyskania decyzji 

komunalizacyjnych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

kwartalnej informacji obrazującej postęp spraw związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011r. polecił radcy prawnemu 

przygotować odpowiednie dokumenty w celu spowodowania opróżnienia pomieszczeń lub 

obciążenia kosztami komornika sądowego przy sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafała 

Majewskiego za zajęcie pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego, znajdujących 

się w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 poprzez pozostawienie w w/w pomieszczeniach 

przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży, gdyż zajęcie w/w pomieszczeń utrudnia 



 9 

Starostwu ich sprzedaż lub wynajem, a o podjętych działaniach niezwłocznie poinformować 

Zarząd. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej    

i Rolnictwa dot. realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z zakresu 

edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji zadania publicznego przez 

organizację pozarządową z zakresu edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert wyraził zgodę na zamieszczenie oferty Śląskiego 

Ogrodu Botanicznego-Związku Stowarzyszeń z Mikołowa w sprawie realizacji zadania 

publicznego pn.: „Edukacja Ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na 

terenie Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” we 

wskazanych w karcie publikatorach na okres 7 dni, a po upływie tego terminu i rozpatrzeniu 

ewentualnych uwag na niezwłoczne zawarcie umowy.   

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Prace remontowe w budynkach internatów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, 

okładzin, posadzek, roboty malarskie)”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na  wykonanie robót dodatkowych do kwoty 

19 521,40 zł (brutto) na zadaniu: „Prace remontowe w budynkach internatów Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, 

roboty malarskie)”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu- 

Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego- sieci zewnętrzne oraz murów 

obronnych (bez baszty).   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę                 

z własnych środków do kwoty 464 321,01 zł (brutto)  za roboty dodatkowe  nie ujęte              

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu- Etap III w zakresie 

zagospodarowania dziedzińca zamkowego- sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez 

rejonu baszty)”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę  z własnych środków do 

kwoty 62 684,81 zł (brutto)  za roboty dodatkowe  nie ujęte w dokumentacji projektowej na 

zadaniu: „ Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

likwidację wytwórni solanki Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację wytwórni solanki Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu i zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg do dokonania w pierwszej 

kolejności sprzedaży w/w urządzenia, a w przypadku braku zainteresowania odkupieniem 

wyraził zgodę na sprzedaż w/w wytwórni jako złomu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011r. zapoznał się z treścią 

pisma z dnia 5 lipca 2011r. (wpływ do Starostwa 7 lipca 2011r.) złożonego przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryka Hildebranda oraz : 

1) zaakceptował kryteria, którymi jednostka kieruje się przy wyborze rodzin, z którymi 

podpisuje 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, 

2) polecił Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Raciborzu niezwłoczne 

sporządzenie opinii na temat funkcjonowania rodziny zastępczej Pani Iwony Czepczor-

Dmytrek. 



 11 

W/w pismo stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011r. zapoznał się z treścią 

informacji z dnia 5 lipca 2011r. złożoną przez Dyrektora Henryka  Hildebranda dot. liczby 

dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni 

Raciborskiej, według stanu na ostatni dzień kwartału. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego w nawiązaniu do informacji uzyskanych podczas 

przyjęcia przez Starostę stron: Pani Iwony Czepczor-Dmytrek i Pana Bogusława Dmytrek      

w dniu 14.07.2011r. (pismo w załączeniu) polecił Dyrektorowi Henrykowi Hildebrandowi 

przygotować na piśmie na posiedzenie Zarządu w dniu 02.08.2011r. informacje dot. : 

a. zasad potrącania przyznanej pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej gdy dziecko nie 

przebywa okresowo w rodzinie zastępczej i czy zasady te stosowane są wobec wszystkich 

rodzin zastępczych, 

b. zasad dofinansowywania wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin zastępczych.  

Kserokopia w/w pisma stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

Starosta przedstawił pismo Biura Rady z dnia 14.07.2011r. informujące o posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w dniu 19.07.2011r. o godz. 15:00. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

Ad.5 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/92/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2010r. 

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 54 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 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/93/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/94/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 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 56 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/95/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 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 57 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/102/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia 
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wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/103/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podwyższenia 

wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/104/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/105/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny 
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Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu      

i pokrycie straty netto. 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/111/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego   

z dnia 28 czerwca 2011r.: 

1) Nr IX/91/2011 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego           

w związku z wygaśnięciem mandatu, 

2) Nr IX/99/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji   i Współpracy z Zagranicą, 

3) Nr IX/100/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

4) Nr IX/101/2011 w sprawie sprostowania treści uzasadnienia do Uchwały Nr VIII/87/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Starosty Raciborskiego, 

5) Nr IX/107/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor - Dmytrek              

i Bogusława Dmytrek na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie         

w Raciborzu, Henryka Hildebranda, 
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6) Nr IX/108/2011 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi, 

7) Nr IX/109/2011 w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego, 

8) Nr IX/110/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, pana Sławomira Janowskiego. 

Ustalił Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie w/w 

Uchwały, a Biuro Rady odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 63 do 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji uchwały Nr 

IX/106/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,         

a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 64 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008/2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji uchwały Nr 

IX/96/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji uchwały Nr 



 16 

IX/97/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji uchwały Nr 

IX/98/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

Obecności w dniu 15.07.2011r.: 

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Piotr Olender  

4. ……………………  

5. ……………………  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lipca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 15 lipca 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia 

rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 

rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. 

określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, 

emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia 

rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 

rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 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. 
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12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania 

należności na raty. 

13. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na 

raty. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

15. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Projektu pn.” Droga do zatrudnienia”. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn.” Droga do zatrudnienia”.  

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do 

podpisywania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

19. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do 

podpisywania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Agnieszce Breitschedel. 

21. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Agnieszce Breitschedel. 

22. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Aleksandrze Baron. 

23. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Baron. 
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24. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Barbarze Otlik. 

25. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Barbarze Otlik.  

26. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Karolinie Daniszewskiej. 

27. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Karolinie Daniszewskiej. 

28. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Klaudii Nagler.  

29. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Klaudii Nagler.  

30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Magdalenie Bahryj. 

31. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Magdalenie Bahryj. 

32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Magdalenie Kuziak. 

33. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Magdalenie Kuziak. 

34. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie przyznania stypendium 

sportowego Magdalenie Sławik. 

35. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie przyznania stypendium sportowego 

Magdalenie Sławik. 

36. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie przyznania stypendium 

sportowego Weronice Sławik. 

37. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie przyznania stypendium sportowego 

Weronice Sławik. 

38. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych: Śródmieście, 

Markowice, Płonia, Ocice, Proszowiec- Stara Wieś, Studzienna i Sudoł, Ostróg                 

w Raciborzu. 

39. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA.673.1.33.4.2011. 
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40. Karta informacyjna Referatu Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. zmian         

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

41. Karta informacyjna Referatu przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia 

Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Kuźni Raciborskiej na realizację zadania 

publicznego Pt. „Zabawa w wodzie -  inspiracją do nauki” i udzielanie w trybie 

pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

42. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu oprogramowania na 

potrzeby Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa. 

43. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących fragmenty dróg powiatowych, 

położonych w gminie Rudnik, oraz gminie Kuźnia Raciborska, na rzecz EP GAMÓW Sp. 

z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

44. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji 

obrazującej postęp spraw związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia     

w latach 2011-2013. 

45. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. 

realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z zakresu edukacji, 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

46. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Prace remontowe w budynkach internatów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, 

okładzin, posadzek, roboty malarskie)”. 

47. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie   

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim               

w Raciborzu- Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego- sieci 

zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty). 

48. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie   

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Modernizacja drogi 

powiatowej nr 3512S”. 

49. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na likwidację 

wytwórni solanki Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

50. Pismo dyrektora PCPR w Raciborzu. 
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51. Informacja Dyrektora PCPR w Raciborzu o liczbie dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

52. Kserokopia pisma z przyjęcia stron przez Starostę Raciborskiego w dniu 14.07.2011r. 

53. Pismo z Biura Rady Nr BR.0012.1.48.2011 z dnia 14.07.2011r. informujące o posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w dniu 19.07.2011r. 

54. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/92/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu raciborskiego za 2010 rok.  

55. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/93/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

56. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/94/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

57. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/95/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

58. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/102/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

59. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/103/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

60. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/104/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

61. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/105/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 
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zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycie straty netto. 

62. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

IX/111/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

63. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. 

64. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji uchwały 

Nr IX/106/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

65. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji uchwały Nr 

IX/96/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

66. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji uchwały Nr 

IX/97/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

67. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji uchwały Nr 

IX/98/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

 

 


