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OR.II.0022.1.37.2011 

PROTOKÓŁ  NR 42/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 października 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 41/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 października 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. 

materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 25.10.2011r. pt. „Stan 

środowiska i rolnictwa na terenie 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. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 41/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października 

2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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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 4 Członków – 4 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 25 października 2011r.  

 

Następnie Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2021. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 25 października 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 25 października 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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 25 października 2011r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu  

w dniu 25.10.2011r. pt. „Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał wiodący pt. „Stan środowiska  

i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.10.2011r. Jednocześnie postanowił, iż załączniki  

do w/w materiału będą dostępne dla radnych również w osobnej oprawie w Biurze Rady.  

 
 

 

Ad. 4 

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 7 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik omówił 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 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2012 rok”.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” po uwzględnieniu zmiany polegającej na 

tym, iż w załączniku do uchwały zmianie ulega § 16 i przyjmuje brzmienie: „ Wysokość 

środków finansowych na realizację zadań, o których mowa w Programie współpracy na 

2012r. planuje się w wysokości 250 000,00 zł, w tym minimum 10 000,00 zł na realizację 

umów wieloletnich”.   

Uchwała stanowi załącznik nr 12 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 13 do protokołu. 

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

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego        

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w w/w Referacie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu w III kwartale 2011r.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. weryfikacji 

Programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014 w placówkach 

oświatowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 56 do protokołu Nr 40/2011.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z Kartą informacyjną Referatu Inwestycji     

i Remontów dot. weryfikacji Programu Inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010-

2014 w placówkach oświatowych zaakceptował przedstawiony Program Inwestycyjny po 

uwzględnieniu następujących zmian: 

a) w pkt 2 dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu dokonać zmiany 

ram czasowych wykonania inwestycji z lat „2013-2014” na lata „2014-2015”, 

b) w pkt 4 dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

dokonać zmiany polegającej na tym, iż, na realizację dofinansowania zadania zostanie 

przeznaczona kwota w wysokości 750 000 zł w 2012r. i kwota w wysokości       

750 000 zł w 2013r., 

a) w pkt 6 dot. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu dokonać zmiany ram 

czasowych wykonania inwestycji z lat: „ 2013-2014” na lata „2013-2015”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

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

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim                      

w Raciborzu”- wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich)                  

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji       

i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla 

potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie 

dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z Kartą informacyjną Referatu Inwestycji     

i Remontów wyraził zgodę na wykonanie  i zapłatę ze środków finansowych Referatu 

Inwestycji i Remontów za roboty dodatkowe do kwoty 34 884,00 zł (brutto) nie ujęte             

w dokumentacji na zadaniu: „ Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”- wykonanie robót budowlanych 

(architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, 

fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego 
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„D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku 

słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty). 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił kierownikowi Referatu Inwestycji                     

i Remontów wystosować pismo do Prezydenta Miasta Racibórz z prośbą o udzielenie             

w przyszłym roku pomocy finansowej w wysokości 500 000 zł na remonty dróg powiatowych 

na terenie gminy Racibórz.  

 

Starosta przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu Nr ZF-416/2011    

z dnia 29.09.2011r. dot. prośby zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków 

finansowych w kwocie 70 000, 00 zł na zakup 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Raciborzu. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowego Policji 

w Raciborzu z 29.09.2011r. postanowił, iż do rozpatrzenia w/w pisma powróci przy 

uchwalaniu budżetu na 2012r. Zarząd polecił Pani Skarbnik poinformować o powyższym 

Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił pismo z Zakładu Remontowo-Budowlanego Kampka Sp.J  w Raciborzu 

z dnia 03.10.2011r. dot. prośby o prolongatę terminu płatności za nieruchomość położoną             

w Raciborzu przy ul.Gen.J.Bema 5 do dnia 31.10.2011r. 

W/w pismo stanowi załącznik nr  17 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Zakładu Remontowo-

Budowlanego Kampka Sp.J  w Raciborzu z dnia 03.10.2011r. przyjął powyższą informację. 

Ponadto Zarząd polecił Pani Skarbnik poinformować w/w spółkę, iż wraz z zapłatą należności 

głównej należy uiścić stosowne odsetki, a w przypadku braku wpłaty do 31.10.2011r. zostaną 

podjęte działania prawne zmierzające do wyegzekwowania wymagalnej należności. 

  

Starosta przedstawił pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymane w dniu 

11.10.2011r. za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Raciborzu. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej polecił aby kierownikowi Referatu Spraw Społecznych,  kierownik Referatu 
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Edukacji, Kultury i Sportu oraz Skarbnik Powiatu przygotowali wspólnie odpowiedź na w/w 

pismo i przekazali je do wiadomości 9 posłów i 2 senatorów woj. śląskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie         

w Raciborzu z 05.10.2011r. o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w Pogrzebieniu i w Kuźni Raciborskiej, według stanu na ostatni dzień 

kwartału. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych           

w Pogrzebieniu i w Kuźni Raciborskiej według stanu na ostatni dzień kwartału. 

 

Starosta przedstawił informację o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

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

XI/125/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. 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. 

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 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 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

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

1) Uchwały Nr XI/124/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r.               

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pt. „Specjalna szansa 

na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 

Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic    

w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2) Uchwały Nr XI/126/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r.              

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego budynku 

magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”,  

3) Uchwały Nr XI/127/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r.               

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

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

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu  odpowiedzialny za ich realizację. 

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

stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr 

XI/131/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

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 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr 

XI/132/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia 

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

Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu” 

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 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr 

XI/133/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia 

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

688016S”. 

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 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

 

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

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 października  

2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 października 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 zmiany uchwały dotyczącej 

utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg. 

6. Kart informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. 

materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 25.10.2011r. pt. „Stan 

środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”. 

13. Kart informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

14. Karta informacyjna Referatu zamówień Publicznych dot. informacji o wynikach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie. 
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15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie   

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

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim                

w Raciborzu”- wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich)            

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej 

elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie 

sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” 

oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty). 

16. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu Nr ZF-416/2011 z 29.09.2011r. 

17. Pismo z Zakładu Remontowo-Budowlanego Kampka Sp. J z 03.10.2011r. 

18. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Nr OA-0718.I-53/MT/11         

z 11.10.2011r. przekazujące pismo z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej                   

z  05.10.2011r. 

19. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu                     

Nr RD.0717-155/2011 z 5.10.2011r. 

20. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.67.2011 z dnia 11.10. 2011r. 

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

Nr XI/125/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. 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. 

22. Kart informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji uchwał: Nr 

XI/124/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pt. „Specjalna szansa  

na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych                  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Nr XI/126/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 

2011r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego 
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budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej          

w Rudach”, Nr XI/127/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r.        

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

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

kultury.  

23. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr 

XI/131/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

24. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr 

XI/132/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia 

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

Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu”. 

25. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr 

XI/133/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia 

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

nr 688016S”. 

 

 


