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OR.II.0022.1.27.2011 

PROTOKÓŁ  NR 32/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 lipca 2011r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lipca 2011r. 

nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

pn. „Zorganizowanie dwóch, min. 3 – dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych 

rodzin zastępczych, łącznie dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe”. 

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 – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Zorganizowanie dwóch,  

min. 3 – dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie  

dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 



 2 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo  

– wychowawczych”.   

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych”.   

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

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił dwa pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

z dnia 15 i 22 lipca 2011r., w których poinformowano o pracach zespołu podjętych  

w związku ze sporządzaniem opinii na temat funkcjonowania rodziny zastępczej Pani Iwony 

Czepczor – Dmytrek.  

W/w pisma stanowią załączniki od nr 7 do nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacjami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu dotyczącymi sporządzenia opinii na temat funkcjonowania rodziny 

zastępczej Pani Iwony Czepczor – Dmytrek zawartymi w pismach nr: RD.0718-43/2011  

z dnia 15 lipca 2011r. oraz nr RD. 0718-43/2011 z dnia 22 lipca 2011r.  

 

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 26 lipca 2011r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej poświęcone rozpatrzeniu skargi Pana Tomasza Kozielskiego  

na działalność Starosty Raciborskiego.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

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

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lipca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lipca 2011r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Zorganizowanie dwóch,  

min. 3 – dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie 

dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe”. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Zorganizowanie dwóch,  

min. 3 – dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie 

dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe”. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie 

powiatu raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych”. 

7. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr RD.0718-43/2011  

z dnia 15 lipca 2011r.  

8. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr RD. 0718-43/2011  

z dnia 22 lipca 2011r.  

9. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.49.2011 z dnia 20 lipca 2011r. 


