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OR.II.0022.1.33.2011 

PROTOKÓŁ  NR 38/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 września 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: 

I część 

1. Wizja na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

II część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 września 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Informacja na przegląd systemu zarządzania jakością przez kierownictwo (marzec 2011r. 

– sierpień 2011r.).  

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część 

 

Ad. 1 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego udali się na wizję do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu. Po wizji polecili, aby Kierownik Referatu Inwestycji  
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i Remontów podjął działania mające na celu zlecenie w 2012r. przygotowania dokumentacji 

na budowę boiska wielofunkcyjnego, hali sportowej oraz wykonanie elewacji Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest  

w latach 2012 – 2015, tzn. budowa boiska oraz wykonanie I etapu elewacji w roku 2012,  

a budowa hali w latach 2014 – 2015. O powyższych ustaleniach Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora jednostki.  

 

II część  

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 września 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2011r.  

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2021. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 27 września 2011r. 
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Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 27 września 2011r. 

informacji dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do umowy partnerskiej  

z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego pn. „Mam 

zawód-mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do umowy partnerskiej  

z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego pn. „Mam 

zawód-mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na renowacje pokrycia dachowego budynku magazynu ogólnego 

zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż w dniu 5 września 2011r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za pośrednictwem dyrektora - Michała Fity zwrócił się  

z wnioskiem o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na renowacji pokrycia 

dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania, w którym znajdują się pomieszczenia 

warsztatowe zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. Realizacja zadania została 

przewidziana na okres: 01.10.2011r. – 15.11.2011r. 

Według załączonego do wniosku kosztorysu całość przeprowadzenia planowanych prac 

oszacowano na kwotę 55 155,00 zł. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Kuźni Raciborskiej wnioskuje o przyznanie dotacji w wysokości 25 000,00 zł, co stanowi 
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45,33 % kosztów zaplanowanej inwestycji. Pozostałe koszty inwestycji stanowią udział 

środków własnych wnioskodawcy. Podmiot wnioskujący wcześniej nie otrzymał dotacji 

powiatu na realizację zadań przy obiekcie zabytkowym. 

Budynek magazynu ogólnego zastosowania, w którym mieszczą się pomieszczenia 

warsztatów jest częścią kompleksu zabudowań zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej  

w Rudach. Całość założenia linii kolei wąskotorowej Bytom – Karb – Markowice na odcinku 

Markowice – Rudy, czyli układ torowy, budynki lokomotywowni w Rudach i Nędzy oraz 

inne budynki inżynieryjne zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego  

w dniu 1 marca 1993r. pod nr A/1476/92. Budynek magazynu ogólnego zastosowania, będący 

integralną częścią zabudowań zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, jak i całe 

założenie linii kolei, stanowi świadectwo dawnych technik podróżowania. Linie kolei 

wąskotorowej wraz z całą infrastrukturą są bardzo silnie związane ze środowiskiem  

i krajobrazem Górnego Śląska, oraz stanowią bardzo cenny zabytek techniki w skali kraju. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaopiniował pozytywnie wniosek Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane polegające na renowacji pokrycia 

dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei 

Wąskotorowej w Rudach i udzielenie dotacji w wysokości 25 000 zł na zadanie  

pn.: „Renowacja pokrycia dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej 

Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego budynku magazynu 

ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego 

budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej  

w Rudach” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 2011r. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 9 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 10 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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

 

Ad. 4 

 

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 12 do protokołu. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Raciborzu. 

 

Starosta powrócił do omówienia karty informacyjnej Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia 

środków finansowych (w b. r.) w wysokości ogółem 68 499,06 zł na pokrycie podatku VAT 

na zadanie p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego w obrębach 

ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”. Prace realizowane w ramach działania 

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa  

i leśnictwa przez scalenie gruntów” objęte PROW 2007-2013. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do Protokołu Nr 37/2011 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 września 2011r. 

Starosta przekazał, iż w dniu 9 września b.r. obyło się w powyższej sprawie spotkanie  

z przedstawicielami Gminy Pietrowice Wielkie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z relacją z w/w spotkania, podjął decyzję  

o zabezpieczeniu z budżetu Powiatu Raciborskiego środków finansowych w wysokości 

ogółem 68 499,06 zł na pokrycie podatku VAT na zadanie p.n.: „Modernizacja i utwardzanie 

dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”, 

postanawiając jednocześnie o dalszym prowadzeniu rozmów z przedstawicielami Gminy 

Pietrowice Wielkie, celem pozyskania wspomnianej kwoty od Gminy. Ponadto polecił 

Geodecie Powiatowemu, aby w przyszłości gdy zmiana przepisów prawnych może wpłynąć 

na wielkość przekazywanych środków finansowych na realizację danych przedsięwzięć 

każdorazowo informował o tych zmianach Zarząd Powiatu.  

 

Starosta nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia podczas, którego omawiano kartę 

informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyposażenia bloku operacyjnego w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu. Zgodnie z ustaleniami Dyrektor miał wypowiedzieć się czy jest 

możliwość udzielenia poręczenia majątkiem Powiatu Raciborskiego zakupu wyposażenia  

dla bloku operacyjnego lecznicy. 

W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu w powyższej sprawie, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Jak informuje 

Dyrektor po wstępnych rozmowach przeprowadzonych z firmami zainteresowanymi 

uczestnictwem w postępowaniu na dostawy sprzętu istnieje możliwość zabezpieczenia  

na dostarczanym sprzęcie.  

Zarządu Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie możliwości zabezpieczenia zakupu 

wyposażenia bloku operacyjnego na dostarczanym sprzęcie. 

 

Starosta poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego. Zgodnie z przekazanymi pismami odbędzie się ono 15 września b.r.  

o godz. 15.00. W posiedzeniu udział weźmie Skarbnik Powiatu.  

Pisma w w/w sprawie stanowią załączniki od nr 14 do nr 15 do protokołu.  
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Ad. 5  

 

Obecna na posiedzeniu Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Dominika Świerk-Bara 

zapoznała zebranych z Informacją na przegląd systemu zarządzania jakością  

przez kierownictwo (marzec 2011r. – sierpień 2011r.).  

W/w Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził wnioski od nr 1 do nr 5 ujęte w pkt 9 Informacji na 

przegląd systemu zarządzania jakością przez kierownictwo (marzec 2011r. – sierpień 2011r.).  

 

Ad. 6 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr X/112/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0008.2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/115/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu 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 18 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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr X/116/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0008.2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/117/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 Powiatowego Programu Opieki  

nad Zabytkami na lata 2007 – 2010.  

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr X/118/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu,  

2) Uchwały Nr X/119/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kozielskiego na działania Starosty 

Raciborskiego.  

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 21  

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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/120/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia 

Gminie Rudnik realizacji zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych  

nr 3514S i nr 3523S”. 

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 22 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. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Śląskiego celem 

realizacji projektu systemowego pn. „Mam zawód-mam pracę w regionie” w ramach 

Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 

„Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

6. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji  

na renowacje pokrycia dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania 

zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie  

pn. „Renowacja pokrycia dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania 

zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

13. Kserokopia pisma Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 12 września 2011r.  

14. Pismo informujące o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nr BR. 0012.1.58.2011  

z dnia 8 września 2011r.  

15. Pismo informujące o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nr BR. 0012.1.58.2011  

z dnia 12 września 2011r.  
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16. Informacja na przegląd systemu zarządzania jakością przez kierownictwo (marzec 2011r. 

– sierpień 2011r.). 

17. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr X/112/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

18. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr X/115/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

19. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr X/116/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

20. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr X/117/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 Powiatowego Programu Opieki 

nad Zabytkami na lata 2007 – 2010. 

21. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr X/118/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu,  

2) Uchwały Nr X/119/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kozielskiego na działania Starosty 

Raciborskiego.  

22. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/120/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych  

nr 3514S i nr 3523S”. 


