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OR.II.0022.1.30.2011 

PROTOKÓŁ  NR 35/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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 34/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 sierpnia 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 34/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego  

„Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania 

kultury. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…”  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej i upowszechniania kultury. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2011 roku. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2021 w I półroczu 2011 roku. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021  

w I półroczu 2011 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2011 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 13 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 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5głosami 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 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy 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 16 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż do tut. Starostwa wpłynęła decyzja Wojewody Śląskiego  

w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 90 073 zł z przeznaczeniem dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. W związku z powyższym 

zaproponowała, aby zwiększyć plan wydatków Komendy z przeznaczeniem na wypłatę 

należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2011r. Powyższa propozycja spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

Wicestarosta przedstawił również protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu. Poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej  

w dniu 17 sierpnia 2011r. kandydatem na stanowisko dyrektora ZSM w Raciborzu został  

Pan Sławomir Janowski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
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Wicestarosta zaproponował, aby powierzyć Panu Sławomirowi Janowskiemu stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 

od dnia 1 września 2011r. do dnia 31 sierpnia 2016r. Propozycja powyższa spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną Referatu 

Organizacyjno – Administracyjnego dot. trybu postępowania z pojazdami przejętymi  

przez Powiat Raciborski na podstawie postanowienia sądowego – pojazdy odholowane z dróg 

publicznych. 

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

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator poinformował, iż po zmianie przepisów, 

dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji Starosta stał się organem 

egzekucyjnym w odniesieniu do majątku ruchomego przejętego na rzecz powiatu  

na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Majątek ruchomy stanowią w tym 

przypadku pojazdy odholowane z dróg publicznych, wobec których orzeczono sądownie 

przepadek mienia na rzecz powiatu. Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 

do kompetencji Zarządu Powiatu należy gospodarowanie majątkiem powiatu. Wobec 

powyższego Zarząd Powiatu powinien określić w drodze uchwały tryb postępowania  

z przejętym majątkiem ruchomym a wykonanie uchwały powierzyć Staroście. 

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

trybu postępowania likwidacyjnego pojazdów przejętych przez Powiat Raciborski  

na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym wniósł autopoprawki polegające na:  

1) zmianie brzmienia pkt 3 załącznika do projektu uchwały, który otrzymał brzmienie:  

„3. Protokół, o którym mowa w punkcie 2 sporządza Wydział Komunikacji i Transportu  

i przekazuje do Referatu Organizacyjno – Administracyjnego”,  

2) zastąpieniu w załączniku do projektu uchwały użytych w różnym przypadku wyrazów: 

„biegły skarbowy” użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami: „biegły 

rzeczoznawca”.  

 



 6 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

postępowania likwidacyjnego pojazdów przejętych przez Powiat Raciborski na podstawie 

przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

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

 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów skonsultować  

z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu konieczność aktualizacji 

dokumentów organizacyjnych jednostki pod kątem realizowania zadań wynikających  

z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym w szczególności dotyczących 

prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi. Stosowne propozycje 

zmian w regulaminie organizacyjnym PZD w/w Kierownik przedłoży na jedno z najbliższych 

posiedzeń Zarządu.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (nr IB. 6722.1.2011 z dnia 8 sierpnia 

2011r.) o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego teren działki nr 677 w Rudach. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 677 w Rudach, przedłożony 

przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 11 sierpnia 2011r., w zakresie zgodności 

z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

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

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

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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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 27 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 31 lipca 2011r. Jednocześnie polecił Skarbnikowi Powiatu przedstawienie 

kolejnej informacji za okres do 31 sierpnia b.r., a w przypadku gdy jednostki nie będą 

dokonywały korekt sprawozdań przedkładanie ich na posiedzenia Zarządu raz na kwartał. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.23.2011 pn. „Udzielenie 

kredytu w kwocie 4.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Raciborskiego”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił zabezpieczyć środki finansowe na realizację 

zamówienia publicznego nr SZ.272.23.2011 pn. „Udzielenie kredytu w kwocie 4.500.000 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego”  

w projektach budżetów w latach 2012 – 2021 w kwocie 212.985,75 zł.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie dodatkowego nauczyciela z kwalifikacjami. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej  

dot. wyrażenia zgody na zatrudnienie dodatkowego nauczyciela z kwalifikacjami  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu powróci na posiedzeniu  

w dniu 30 sierpnia 2011r. w obecności Dyrektora. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor 

przygotował propozycje innych rozwiązań dotyczących prowadzenia zajęć gimnastyki 

korekcyjnej w jednostce, np. poprzez zlecenie ich realizacji podmiotowi zewnętrznemu.  

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje w/w Dyrektora.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

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

boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz boiska do piłki 

plażowej w ZSO nr 2 w Raciborzu”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe  

na zadaniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 

oraz boiska do piłki plażowej w ZSO nr 2 w Raciborzu” do kwoty 42 799,42 zł  (brutto). 

Płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 6050. 

 

Starosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta  

w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 

2011 – 2013”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Szczegółowych informacji udzielił Wicestarosta, który przekazał, iż na realizację 

przedmiotowego zadania wpłynęła oferta Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Józefa Zespół 

Opieki Paliatywnej w Raciborzu. Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi 

formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. W związku z powyższym zaproponowała,  

aby przyznać dotację w/w Stowarzyszeniu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby powierzyć realizację zadania 

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

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

Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na sierpień 2011r., która stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu poinformowała o dokonanych zmianach w budżecie będącym w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa z przeznaczeniem na wymianę opraw 

oświetleniowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.  
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Następnie Skarbnik Powiatu powróciła do sprawy omawianej na posiedzeniu Zarządu  

w dniu 4 maja 2011r., która dotyczyła zwiększenia budżetu Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu o 15 450,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty 

ds. pisania programów. Poinformowała, iż po dokonaniu analizy wykonania budżetu PUP  

w Raciborzu za I półrocze b.r. zwróciła się Dyrektora jednostki o wyjaśnienie wzrostu 

wydatków na wynagrodzenia. Pismem nr OA-0717.I-27/MT/22 z dnia 22 sierpnia 2011r. 

Dyrektor udzielił wyjaśnień w w/w sprawie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr OA-0717.I-27/MT/22 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie wzrostu 

wydatków na wynagrodzeniach w jednostce, polecił, aby Dyrektor udzielił odpowiedzi  

na następujące pytania:  

1) jaką kwotę wydatkowano na wypłatę nagród oraz kiedy były one wypłacone? 

2) ile było urlopów macierzyńskich, zasiłków opiekuńczych, wynagrodzeń za okres 

zwolnienia lekarskiego, zasiłków chorobowych oraz jaka była z tego tytułu kwota 

oszczędności? 

3) jakie skutki miesięcznie pociąga za sobą podwyżka dodatków funkcyjnych? 

 

Po uzyskaniu odpowiedzi od Dyrektora PUP w Raciborzu Skarbnik Powiatu przedstawi  

w/w sprawę na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 sierpnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 sierpnia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 roku. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011 – 2021 w I półroczu 2011 roku. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021  

w I półroczu 2011 roku. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2011 roku. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2011 roku 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 
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14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

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

2011. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia  

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia  

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

22. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. trybu postępowania 

z pojazdami przejętymi przez Powiat Raciborski na podstawie postanowienia sądowego  

– pojazdy odholowane z dróg publicznych. 

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu postępowania 

likwidacyjnego pojazdów przejętych przez Powiat Raciborski na podstawie przepisów 

Prawa o ruchu drogowym. 

24. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska (nr IB. 6722.1.2011 z dnia 8 sierpnia 2011r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 677 

w Rudach. 

25. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA. 673.4.14.3.2011  

z dnia 23 sierpnia 2011r.  
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26. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

27. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

28. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr SZ.272.23.2011 pn. „Udzielenie kredytu w kwocie 4.500.000 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego”. 

29. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

dodatkowego nauczyciela z kwalifikacjami. 

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

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

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz boiska do piłki 

plażowej w ZSO nr 2 w Raciborzu”. 

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

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony 

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

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

32. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.56.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.  

 


