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OR.II.0022.1.35.2011 

PROTOKÓŁ  NR 40/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 38/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 września 2011r. i Protokołu Nr 39/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 września 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 38/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 września 

2011r. i Protokół Nr 39/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 
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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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu 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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 27 września 2011r. 

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 stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego            

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, 

uwzględniającą wniosek nr 2 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.09.2011r. 

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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

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

i upowszechniania kultury oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 27 września 2011r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia/nie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 
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wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im.dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej 

mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im.dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Starosta zaprezentował Uchwałę nr 1/I/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 września 2011r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON w przedstawionym  

projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przekazać Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady 

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 września 2011r. do wiadomości 

radnych na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu oraz 

postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Fabrycznej 

wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu”. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu 

inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną             

w Raciborzu”  oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu inwestycyjnego pn. : „Modernizacja drogi nr 

688016S”. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu 

inwestycyjnego pn. : „Modernizacja drogi nr 688016S”  oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Członek Zarządu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. 

projektu uchwały określającego wysokość kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie 

pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna i projekt uchwały stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. projektu uchwały 

określającego wysokość kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na 

obszarze Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie 

pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego polecając 

wszczęcie stosownej procedury konsultacji społecznych.    

 

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 12 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 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 przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 15 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-

2021.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem 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 18 do protokołu.  

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

 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody I stopnia dla prezesa klubu Huberta Skorni. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody I stopnia dla 

prezesa klubu Huberta Skorni. 

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

 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody II stopnia dla trenera Krzysztofa Ołenczyna. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody II stopnia dla 

trenera Krzysztofa Ołenczyna. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Patryka Żelechowskiego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Patryka Żelechowskiego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Mateusza Kampika. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Mateusza Kampika. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Nataniela Ostrowskiego. 

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



 7 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Nataniela Ostrowskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Mateusza Pukasa. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Mateusza Pukasa. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Pawła Drzeżdzona.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Pawła Drzeżdzona. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodniczki Justyny Ratyńskiej. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodniczki Justyny Ratyńskiej. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodniczki Sary Jezierzańskiej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 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 przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodniczki Sary Jezierzańskiej. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Sebastiana Jezierzańskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Sebastiana Jezierzańskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród rzeczowych dla zawodników LKS Dąb Brzeźnica. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla 

zawodników LKS Dąb Brzeźnica. 

Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Raciborskiego do porozumienia z Państwową Wyższą 

Szkoła Zawodową w Raciborzu celem realizacji projektu pn. : „ Belfer On-Line- 

przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych       

w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do porozumienia z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Raciborzu celem 

realizacji projektu pn. : „ Belfer On-Line- przygotowanie nauczycieli do stosowania               

e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych 

uczniów”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia listy stypendystów Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów- 

mieszkańców powiatu raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów- mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle kategorii drogi 

powiatowej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg na 

terenie miasta Kędzierzyn-Koźle kategorii drogi powiatowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. 

przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2011r. 

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

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego  w Rudach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych 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 49 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach z zakresu dochodów  

i wydatków przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego za okres 

od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011r. i polecił Skarbnikowi Powiatu przedstawianie informacji 

o sprawozdaniach jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów       

i wydatków na posiedzenia Zarządu raz na kwartał. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 27.09.2011r.  wyraził zgodę na 

prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku              

z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu pn.  „Sukces 

Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy” w kwocie 56.000,00 zł. Po otrzymaniu refundacji 

wydatków w 2011r. na subkonto w/w projektu, środki te mają zostać niezwłocznie 

przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego.              

 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia opinii przez władze statutowe związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli odnośnie projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

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

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

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

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. przedstawienia opinii przez władze statutowe związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli odnośnie projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego               

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

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

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

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, przyjął uwagi związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli zawarte w pkt 1 i 4 tj.: 
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1) postanowił o przywołaniu  w podstawie prawnej projektu uchwały Rady Powiatu 

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

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających     

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

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski -art. 19 ust. 

1,2,2¹,3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U.           

z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), 

2) postanowił o dostosowaniu treści wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej do zmian 

proponowanych w projekcie w/w uchwały 

oraz odrzucił uwagi zawarte w pkt 2 i 3 dot. umieszczenia w treści regulaminu zapisu 

określającego sposób naliczania odpisu na fundusz zdrowotny i dołączenia wzoru wniosku      

o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie załącznika do Regulaminu Przyznawania Pomocy 

Zdrowotnej. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na 

piśmie stosowną informację dla związku zawodowego  z podaniem uzasadnienia stanowiska. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zwiększenia zatrudnienia w Młodzieżowym Ośrodku w Rudach, Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. dot. zwiększenia zatrudnienia w Młodzieżowym Ośrodku w Rudach, 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1                   

w Raciborzu wyraził zgodę na:  

a) zwiększenie o 1 etat administracyjny na stanowisku pracownika socjalnego                         

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach od dnia 1 stycznia 2012r., 

b) przyznanie dodatkowego etatu pedagoga/psychologa w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu od 1 stycznia 2012r. zobowiązując jednocześnie dyrektora do 

poszukiwania nauczyciela mianowanego np. z 15-letnim stażem pracy, celem obniżenia 

kosztów zatrudnienia,  

c) zwiększenie etatu w księgowości o ½ etatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1          

w Raciborzu od 1 stycznia 2012r.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na 

piśmie do końca października na jedno z posiedzeń Zarządu  zbiorcze zestawienie danych       
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o ilości uczniów i pracowników administracyjnych (w wyjątkiem pracowników obsługi) we 

wszystkich szkołach po przeprowadzonym naborze do szkół w 2006r. oraz  w 2011r. 

 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace restauratorskie wschodniej elewacji ściany kościoła p.w. św. 

Jerzego w Sławikowie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji na prace restauratorskie wschodniej elewacji ściany 

kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie polecił kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury       

i Sportu poinformować Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Jerzego w Sławikowie, iż Zarząd 

Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 27.09.2011r. ze względu na brak w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011r. środków  na realizację zadań zleconych w dziedzinie 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie zajmował się w/w sprawą. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przekazywania dotacji Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych              

w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. przekazywania dotacji Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla 

Dorosłych w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14, w obecności 5 Członków – 3 głosami za,            

1 przeciw i 1 wstrzymującym się - wyraził zgodę na kontynuowanie wypłaty dotacji dla 

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych    w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. 

zadań powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 27 września 2011r. postanowił, że do 

Karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. zadań powiatów wynikających             

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej powróci na 

następnym posiedzeniu. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja 

budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach- instalacja kolektorów 

słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną  Referatu Inwestycji     

i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego    

w Rudach- instalacja kolektorów słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja 

c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi” 

wyraził zgodę na wykonanie ze środków finansowych Referatu Inwestycji i Remontów robót 

dodatkowych do kwoty 36900,00 zł (brutto) na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja 

budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach-instalacja kolektorów 

słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do załatwienia 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dn. 07.09.2011r. dot. weryfikacji 

Programu Inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014 w placówkach 

oświatowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej Referatu Inwestycji        

i Remontów do załatwienia polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dn. 

07.09.2011r. dot. weryfikacji Programu Inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010-

2014 w placówkach oświatowych powróci na następnym posiedzeniu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do 

załatwienia polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 7 września 2011r. 

dot. przedłożenia przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu informacji nt. 

dodatkowego nagrodzenia osoby, której zamierzał powierzyć funkcję wicedyrektora. 

 W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną do załatwienia 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 7 września 2011r. dot. 

przedłożenia przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu informacji nt. 

dodatkowego nagrodzenia osoby, której zamierzał powierzyć funkcję wicedyrektora 

zaakceptował propozycję rozstrzygnięcia i postanowił, iż wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu będzie rozpatrywany przez komisję ds. przyznawania nagrody 

Starosty Raciborskiego w dziedzinie edukacji w najbliższym czasie.      

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. 

przedkładania raz na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 27 września 2011r. postanowił, iż do 

karty informacyjnej  Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju dot. zbiorczej 

informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których 

przystąpił Powiat Raciborski powróci na następnym posiedzeniu. 

 

Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 19.09.2011r., które 

stanowią załącznik nr 59 do protokołu. Zarząd poinformował, iż pismo  złożone przez 

Referat Gospodarki Nieruchomościami Nr SN.III.6840.16.2011r. z dnia 05.09.2011r.          

w sprawie wydania przez komisje opinii nt. zbycia części nieruchomości gruntowej           

o pow. 2100m2, położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 wraz z posadowionym na 

niej budynkiem szpitalnym 2A o pow. 1498m2 będzie rozpatrywane na kolejnym 

posiedzeniu w/w komisji. 

2. wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji                 

i Współpracy z Zagranicą z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20.09. 

2011r., które stanowią załącznik nr 60 do protokołu. Zarząd poinformował, iż pismo  

złożone przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Nr SN.III.6840.16.2011r. z dnia 

05.09.2011r. w sprawie wydania przez komisje opinii nt. zbycia części nieruchomości 

gruntowej o pow. 2100m2, położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 wraz                 
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z posadowionym na niej budynkiem szpitalnym 2A o pow. 1498m2 będzie rozpatrywane 

na kolejnych posiedzeniach w/w komisji. 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 22.09. 2011r., 

które stanowią załącznik nr 61 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi  

na wniosek nr 1 udzielił kierownik Referatu Spraw Społecznych i kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu, na wniosek nr 2 kierownik Referatu Spraw Społecznych, na 

wniosek nr 3 kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.09.2011r.,  

które stanowią załącznik nr 62 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 2 udzielił kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, a na wniosek  nr  3  kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

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 27 września 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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 ustanowienia i przyznawania 

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

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody 

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

7. Uchwała Nr 1/I/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 22 września 2011r. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Śląskiemu. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia      

z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu”. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z 

Gminą Rudnik do projektu inwestycyjnego pn. : „Modernizacja drogi nr 688016S”. 

11. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. projektu uchwały 

określającego wysokość kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rocznego planu finansowego 

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

2011. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rocznego planu finansowego zadań      

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody I stopnia 

dla prezesa klubu Huberta Skorni. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody I stopnia dla 

prezesa klubu Huberta Skorni. 

22. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia 

dla trenera Krzysztofa Ołenczyna. 

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia dla 

trenera Krzysztofa Ołenczyna. 

24. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodnika Patryka Żelechowskiego. 

25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Patryka Żelechowskiego. 

26. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodnika Mateusza Kampika. 

27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Mateusza Kampika. 

28. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodnika Nataniela Ostrowskiego. 

29. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Nataniela Ostrowskiego. 

30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodnika Mateusza Pukasa. 
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31. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Mateusza Pukasa. 

32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodnika Pawła Drzeżdzona. 

33. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Pawła Drzeżdzona. 

34. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodniczki Justyny Ratyńskiej. 

35. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodniczki Justyny Ratyńskiej. 

36. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodniczki Sary Jezierzańskiej. 

37. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodniczki Sary Jezierzańskiej. 

38. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III 

stopnia dla zawodnika Sebastiana Jezierzańskiego. 

39. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla 

zawodnika Sebastiana Jezierzańskiego. 

40. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród 

rzeczowych dla zawodników LKS Dąb Brzeźnica. 

41. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla 

zawodników LKS Dąb Brzeźnica. 

42. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do porozumienia z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową                 

w Raciborzu celem realizacji projektu pn. : „ Belfer On-Line- przygotowanie nauczycieli 

do stosowania e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształceniu kompetencji 

kluczowych uczniów”. 

43. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do porozumienia z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową                 

w Raciborzu celem realizacji projektu pn. : „ Belfer On-Line- przygotowanie nauczycieli 

do stosowania e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształceniu kompetencji 

kluczowych uczniów”. 
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44. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy 

stypendystów Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów- mieszkańców 

powiatu raciborskiego. 

45. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów- mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 

46. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle kategorii drogi powiatowej. 

47. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg na 

terenie miasta Kędzierzyn-Koźle kategorii drogi powiatowej. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

49. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów                           

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

50. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia opinii przez 

władze statutowe związków zawodowych zrzeszających nauczycieli odnośnie projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia 

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

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 

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

Raciborski. 

51. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia zatrudnienia      

w Młodzieżowym Ośrodku w Rudach, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

52. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji na prace 

restauratorskie wschodniej elewacji ściany kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie. 

53. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot.przekazywania dotacji 

Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Raciborzu przy ul. Elżbiety 

14. 

54. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zadań powiatów wynikających         

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

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

robót dodatkowych na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach- instalacja kolektorów słonecznych 
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oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 

56. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do załatwienia polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dn. 07.09.2011r. dot. weryfikacji Programu 

Inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014 w placówkach oświatowych. 

57. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do załatwienia polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 7 września 2011r. dot. przedłożenia przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu informacji nt. dodatkowego 

nagrodzenia osoby, której zamierzał powierzyć funkcję wicedyrektora. 

58. Karta informacyjna Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. przedkładania raz 

na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

59. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 19.09.2011r. 

60. Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji                 

i Współpracy z Zagranicą z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 

20.09.2011r. 

61. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 22.09.2011r. 

62. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.09.2011r. 


