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OR.II.0022.1.28.2011 

PROTOKÓŁ  NR 33/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 sierpnia 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 31/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lipca 2011r. oraz Protokołu Nr 32/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 lipca 2011r. 

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

od 01.01.2011r. do 30.06.2011r., bilansu na dzień 30.06.2011r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2011r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż kolejne posiedzenie odbędzie się  

17 sierpnia 2011r. o godz. 12.00. 

 

 

 



 2 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lipca 2011r. 

oraz Protokół Nr 32/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lipca 

2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

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

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

i strat za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r., bilans na dzień 30.06.2011r., opis sytuacji 

finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2011r., wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów, etatyzację na dzień 30.06.2011r. 

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

do protokołu.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował,  

iż z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż koniec czerwca bieżącego 

roku Zakład zanotował stratę w wysokości 3 367 318,92 zł, jest ona o 2 741 579,20 zł 

mniejsza od straty w analogicznym okresie 2010 roku, wynoszącej 6 108 898,12 zł. 

Uwzględniając amortyzację w wysokości 3 296 757,42 zł Zakład zanotował niedobór 

finansowy z bieżącej działalności w wysokości 70 561,50 zł. W okresie sześciu miesięcy 

bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2010r., 

wzrosły o kwotę 2 650 923,00 zł i na dzień 30.06.2011r. wynosiły 17 728 946,00 zł.  

W stosunku do stanu na dzień 31.03.2011r. zobowiązania ogółem wzrosły o kwotę 

518 205,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 721 496,00 zł,  

a zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 203 291,00 zł. Wzrost zobowiązań 

wymagalnych nastąpił w grupie „zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług”. 

Dyrektor przekazał, iż wartość wykonanych świadczeń zdrowotnych ponad limit  

opiewa na kwotę ok. 3 000 000 zł. W związku z powyższym podejmowane będą czynności 

zmierzające do wyegzekwowania w/w środków od NFZ.  

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

01.01.2011r. do 30.06.2011r., bilansem na dzień 30.06.2011r., opisem sytuacji finansowej, 

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

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 30.06.2011r.  
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oraz wyjaśnieniami dotyczącymi wzrostu zobowiązań wymagalnych w grupie „zobowiązania 

z tytułu dostaw, robót i usług”. 

 

Ad. 3  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2009-2010 Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 

na lata 2007-2010. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009-2010 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010 oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia 

powierzenia zadań doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

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 przedłużenia powierzenia zadań 

doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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  
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do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Księdza Jacka 

Wilczyńskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pana Franciszka Baraniuka 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pana Grzegorza Szaraty 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pani Heleny Krettek 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pani Laury Burek 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – Pani Agnieszki Urbisz 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 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 powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – Pani Iwony Til ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu – Pani Iwony Suchańskiej 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu – Pani Katarzyny Jaworek-

Wójcik ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – Pani Beaty 

Osowieckiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – Pani Zofii Kośmider 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – Pani Aleksandry 

Pochwały ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – Pana Mariusza 

Wróbla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – Pana Adama Blicharczyka 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu – Pana Tomasza 

Orlińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu – Pani Reginy Bernat 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 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 powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – Pani Beaty 

Brzozowskiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

– Pani Katarzyny Betnerowicz ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach – Pana Bartłomieja 

Chromika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
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dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu – Pani Aleksandry Kalisz 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011.  

 

W dalszej kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu  

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 50 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011.  

 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową 

na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 51 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zabezpieczył środki finansowe w kwocie 18 900 zł brutto  

z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na terenie siedziby 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, polecając przystąpienie  

do realizacji robót budowlanych w trybie pilnym ze względu na narastające koszty 

prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi przez podmiot 

zewnętrzny.  

 

Nawiązując do wcześniejszej decyzji Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 52 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 53 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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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 54 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 55 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 56 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 57 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 5 

 

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 58 do protokołu. 

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych 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 59 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

tut. Starostwa w II kwartale 2011r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  

dot. informacji o działaniach komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

w 2010 roku. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął informację o działaniach komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu w 2010 roku, 

2) polecił Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością umieścić informację, o której mowa  

pkt 1 w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa.  

 

Starosta zaprezentował informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej (szkolenia dla rodzin zastępczych). 

W/w informacja stanowi załącznik nr 62 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby powierzyć realizację zadania 

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

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

Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu. 

 

Starosta omówił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej (placówki opiekuńczo – wychowawcze). 

W/w informacja stanowi załącznik nr 63 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby powierzyć realizację: 

1) zadania nr 1 – pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 20 miejscowej, 

całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci  
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do lat 18, obojga płci. W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone 

mieszkania” Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom”, 

2) zadania nr 2 – pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 23 miejscowej, 

całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci  

do lat 18, obojga płci. W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone 

mieszkania” Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu nr RD.0717-196/2011 z dnia 28 lipca 2011r., które stanowi załącznik nr 64 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu zawarte w w/w piśmie a dotyczące: 

1) zasad potrącania przyznanej pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej gdy dziecko  

nie przebywa okresowo w rodzinie zastępczej i ich stosowania wobec rodzin zastępczych, 

2) braku możliwości dofinansowywania wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin 

zastępczych.  

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu nr RD. 0718-43/2011 z dnia 29 lipca 2011r., które stanowi załącznik nr 65  

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu dotyczącą sporządzania opinii na temat funkcjonowania 

rodziny zastępczej Pani Iwony Czepczor – Dmytrek zawartą w w/w piśmie.  

 

Starosta omówił wniosek nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lipca 2011r.,  

który stanowi załącznik nr 66 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na w/w wniosek. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 17 sierpnia 2011r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 67 do protokołu.  
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Ad. 6 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 

2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet IV. 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  

– uzupełnienie. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 68 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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 

2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra 

inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje  

i przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013 – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 69 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. ------------------- 

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 sierpnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 sierpnia 2011r.  

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

od 01.01.2011r. do 30.06.2011r., bilansu na dzień 30.06.2011r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2011r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w latach 2009-2010 Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 

2007-2010. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia 

zadań doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia zadań 

doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Księdza Jacka 

Wilczyńskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pana Franciszka 

Baraniuka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pana Grzegorza Szaraty 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pani Heleny Krettek 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

18. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – Pani Laury Burek 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

20. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – Pani Agnieszki Urbisz 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

22. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – Pani Iwony Til ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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24. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu – Pani Iwony Suchańskiej 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

26. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu – Pani Katarzyny Jaworek-

Wójcik ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

28. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – Pani Beaty 

Osowieckiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

29. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

30. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – Pani Zofii Kośmider 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

32. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu  

– Pani Aleksandry Pochwały ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

34. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu  

– Pana Mariusza Wróbla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 



 19 

35. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

36. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – Pana Adama 

Blicharczyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

37. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

38. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu – Pana Tomasza 

Orlińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

39. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

40. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu – Pani Reginy Bernat 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

41. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

42. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – Pani Beaty 

Brzozowskiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

43. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

44. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

– Pani Katarzyny Betnerowicz ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

45. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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46. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach  

– Pana Bartłomieja Chromika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

47. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

48. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu – Pani Aleksandry Kalisz 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

49. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

50. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

51. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów  dot. zabezpieczenia środków  

na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na terenie siedziby Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

56. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 
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59. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

60. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji o wynikach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie 

Zamówień Publicznych. 

61. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. informacji o działaniach 

komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2010 roku. 

62. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej (szkolenia dla rodzin zastępczych). 

63. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej (placówki opiekuńczo – wychowawcze). 

64. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

nr RD.0717-196/2011 z dnia 28 lipca 2011r. 

65. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

nr RD.0718-43/2011 z dnia 29 lipca 2011r.  

66. Wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 19 lipca 2011r.  

(pismo nr BR.0012.8.32.2011 z dnia 26 lipca 2011r.).  

67. Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 sierpnia 2011r.  

(pismo nr BR. 0012.1.50.2011 z dnia 27 lipca 2011r.).  

68. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 

2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet 

IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013 – uzupełnienie. 

69. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 

2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra 

inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje  
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i przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013 – uzupełnienie. 

 


