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OR.II.0022.1.39.2011 

PROTOKÓŁ  NR 44/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 43/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 października 2011r. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

Ad. 1 

Protokół Nr 43/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października 

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

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

Danutę Miensopust i poprosił o przedstawienie najważniejszych danych wynikających  

ze „Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011”. 
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W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Omawiając sprawozdanie Kierownik Danuta Miensopust zwróciła przede wszystkim uwagę 

na zdawalność egzaminu maturalnego w 2011r. z uwzględnieniem podziału na szkoły 

publiczne i niepubliczne oraz na szkoły młodzieżowe i szkoły dla dorosłych. W szkołach 

publicznych w Województwie Śląskim odsetek osób, które uzyskały świadectwo wynosi  

od 61,31 % do 84,94%, natomiast w szkołach niepublicznych od 0% (żaden ze zdających  

nie uzyskał świadectwa) do 100% (dot. Powiatu Pszczyńskiego gdzie do matury przystąpił 

jeden uczeń i jeden zdał). W Powiecie Raciborskim do egzaminu maturalnego w szkołach 

publicznych przystąpiło 973 uczniów, a zdało egzamin 728, natomiast w szkołach 

niepublicznych przystąpiło do matury 32 uczniów, a zdała jedna osoba. W szkołach  

dla młodzieży procent osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości wynosi od 61,31%  

do 86,09%, natomiast w szkołach dla dorosłych od 0% do 80%. Referująca zwróciła również 

uwagę na zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczych 

szkołach zawodowych, technikach oraz szkołach policealnych, podkreślając, iż na dzień 

sporządzenia sprawozdania nie dysponuje danymi dotyczących wyników zdawalności 

egzaminów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego w celu ich porównania. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2010/2011” oraz postanowił o jego przekazaniu Radzie 

Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotować projekt wystąpienia w sprawie funkcjonowania szkół niepublicznych  

na terenie Powiatu Raciborskiego. Szczegółowych informacji udzieli Starosta. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok, która omawiana 

była na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2011r.  

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 – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok, postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 października 2011r.  

oraz  jednocześnie o wycofaniu z porządku obrad w/w projektu uchwały przekazanego 

pismem nr OR.II.0022.3.9.2011 z dnia 12 października 2011r. 
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Następnie Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowe zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu 

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

o którym była mowa powyżej.  

Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował dodatkowe zmiany do przedmiotowego 

projektu uchwały oraz postanowił, iż zostaną one omówione przez Starostę na sesji  

w dniu 25 października 2011r. 

 

Starosta zaprezentował 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, postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 października 2011r. oraz jednocześnie o wycofaniu z porządku obrad w/w projektu 

uchwały przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.9.2011 z dnia 12 października 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu 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 6 do protokołu. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 25 października 

2011r. 
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Starosta zaprezentował Uchwałę Nr 2/II/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 października 2011r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, która stanowi załącznik nr 8  

do protokołu.  

Starosta przekazał, iż opinia Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. jest pozytywna.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu Uchwały nr 2/II/2011 Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 października 

2011r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. do wiadomości 

radnym na sesję w dniu 25 października 2011r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt 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 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 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. 

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały dotyczącej określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 
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będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 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. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard III”. 

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 przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Osiągnąć standard III”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu  

Pani Danucie Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Miastem Racibórz na realizację projektu "Psycholog w gimnazjum". 

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 udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie Hryniewicz 

do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy z Miastem Racibórz  

na realizację projektu "Psycholog w gimnazjum". 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 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. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, iż zgodnie z poleceniem z poprzedniego posiedzenia 

zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu czy jednostka posiada wystarczające środki w budżecie 2011r. na media  

(§ 4260) oraz na wynagrodzenia. Dyrektor udzielił odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu nt. posiadanych środków w budżecie 2011r. 

na media (§ 4260) oraz na wynagrodzenia, o której mowa w piśmie nr ZSBiRR.3014.20.2011 

z dnia 21 października 2011r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż sprawozdania korygowały następujące jednostki: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (błędnie ujęte zaangażowanie  

w sprawozdaniu Rb-28S), 

2) Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu (błędnie ujęta w sprawozdaniu Rb-27S kwota 

dochodów przekazanych do SP), 

3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (błędnie ujęta kwota należności, sprawozdanie 

w wersji elektronicznej złożone po terminie), 

4) Zespół Szkół Zawodowych (błędnie ujęta w sprawozdaniu Rb-27S kwota dochodów 

przekazanych do SP), 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (błędnie ujęta kwota należności). 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków  

za okres od 1 stycznia do 30 września 2011r. Ponadto polecił tym jednostkom 

organizacyjnym, które dokonują korekt sprawozdań, aby dokładały większej staranności  

w przygotowywanie oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych 
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przedkładanych do tut. Starostwa. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektorów 

w/w jednostek. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych się z informacją nt. algorytmu na 2011r.  

– aktualizacja wg stanu na dzień 30 września 2011r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia zgody 

na rozszerzenie zakresu działalności Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

w Pogrzebieniu przy ul. Klasztornej 8. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na rozszerzenie o samodzielne mieszkanie zakresu 

działalności Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu  

przy ul. Klasztornej 8.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu przeznaczonej na zakup ultrasonografu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na udzielenie Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dotacji celowej przeznaczonej na zakup ultrasonografu  

w wysokości 85 000,00 zł. Stosowne zmiany w budżecie zostały przedstawione w informacji 

dodatkowej do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. określenia kierunku rozwoju czasopisma „Aktualności Powiatu Raciborskiego” będącego 

elementem polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zaprzestania 

wydawania czasopisma „Aktualności Powiatu Raciborskiego” w 2012r., postanawiając 

jednocześnie, aby w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. zaplanować  

kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na publikację tzw. artykułów sponsorowanych.  
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Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu: „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i nr 3547S”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S  

i nr 3547S” do kwoty 45 821,07 zł brutto. Płatne z działu 600, rozdziału 60014 § 6050, pkt 1c 

poz. 2 WPF.  

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17 października 

2011r., które stanowią załącznik nr 22 do protokołu,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 18 października 2011r., które stanowią załącznik nr 23 do protokołu,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19 października 

2011r., które stanowią załącznik nr 24 do protokołu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 20 października 2011r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 26 do protokołu. Zarząd przekazał Skarbnikowi Powiatu  

oraz Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów do realizacji wniosek nr 1. Ponadto 

polecił Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi na w/w wniosek. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 26 października 2011r. o godz. 15.00 odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli 

procedur przetargowych przy realizacji zadań Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując ich wznowienie po zakończeniu sesji.  
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II część 

 

Ad. 1 

Po zakończeniu sesji, 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 28 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu w sprawie dokonania przesunięć w planie finansowym jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zgodnie z pismem Dyrektora nr FK-3012-03/MŁ/11 

z dnia 24 października 2011r. Jednocześnie mając na względzie oszczędności, o których 

poinformował Dyrektor jednostki w piśmie nr FK-0717-41/MŁ/11 z dnia 9 września 2011r.  

w kwocie 25.900 zł, po dokonaniu w/w przesunięć pozostała kwota w wysokości 15.100 zł 

powinna nadal stanowić oszczędności w budżecie. Kwoty tej bez zgody Zarządu nie można 

przesuwać ani wydatkować. Powinna ona zostać zwrócona na koniec 2011r. do budżetu.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora PUP w Raciborzu.  

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 30 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 31 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 32 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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w Warszawie w postępowaniu dotyczącym rozpatrywania skargi 

kasacyjnej Rady Powiatu Raciborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

z dnia 1 września 2011r. sygnatura akt IV SA/G1 1003/11. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  

w Warszawie w postępowaniu dotyczącym rozpatrywania skargi kasacyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2011r. 

sygnatura akt IV SA/G1 1003/11. 

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

 

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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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 

2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 2011r.  

3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Dodatkowe zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz informacja 

dodatkowa.  

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Nr 2/II/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 20 października 2011r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

9. Projekt 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. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

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. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia 

rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 
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rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard III”. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Osiągnąć standard III”. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie 

Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Miastem Racibórz na realizację projektu "Psycholog w gimnazjum". 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie 

Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Miastem Racibórz na realizację projektu "Psycholog w gimnazjum". 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

17. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia zgody na rozszerzenie 

zakresu działalności Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

w Pogrzebieniu przy ul. Klasztornej 8. 

19. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia dotacji celowej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przeznaczonej na zakup 

ultrasonografu. 

20. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. określenia 

kierunku rozwoju czasopisma „Aktualności Powiatu Raciborskiego” będącego elementem 

polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego. 

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

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

powiatowych nr 3503S i nr 3547S”. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17 października 2011r. 

23. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 18 października 2011r. 
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24. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19 października 

2011r. 

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 20 października 2011r. 

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2011r. 

27. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.73.2011 z dnia 20 października 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

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

2011. 

32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

33. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

34. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  

w Warszawie w postępowaniu dotyczącym rozpatrywania skargi kasacyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

z dnia 1 września 2011r. sygnatura akt IV SA/G1 1003/11. 

35. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  

w Warszawie w postępowaniu dotyczącym rozpatrywania skargi kasacyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

z dnia 1 września 2011r. sygnatura akt IV SA/G1 1003/11. 

 

 


