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OR.II.0022.1.47.2011 

PROTOKÓŁ  NR 52/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 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 51/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 grudnia 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 51/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Wicestarosta omówił uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał 

dotyczących sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał dotyczących sposobu podziału środków  

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która 

odbędzie się w styczniu 2012r. 

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 4 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 5 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-

2022.   

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wicestarosta wniósł o zamieszczenie zdania odrębnego, popartego opinią prawną w myśl, 

której imię i nazwisko oraz m.in. informacja dot. wysokości wynagrodzenia dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych podlegają ochronie prawnej przewidzianej w art. 23 k.c.  

W związku z powyższym publikowanie w BIP-ie uchwał w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla w/w osób prowadzi do naruszenia dóbr osobistych.  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż w myśl obowiązującego Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski dodatki motywacyjne ustala Zarząd w formie uchwały. 



 3 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, 

w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznych. Zatem publikowanie 

przedmiotowej uchwały w BIP-ie jest prawnie uzasadnione. Możliwe jest oczywiście 

doprowadzenie do zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli i wprowadzenie zapisu,  

że wysokość dodatków ustala Starosta jako zwierzchnik służbowy dyrektorów.  

Po wyjaśnieniu w/w kwestii Starosta stwierdził, iż przedmiotowa uchwała winna zostać 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych, 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej  

w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Starosta poinformował, iż cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5 o pow. 957 m ² wynosi 450 000,00 zł. Przedmiotowa 

nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wysokość 

wadium wynosić będzie 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy 

Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej  
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w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia nowo 

wybudowanego łącznika ulic: Budowlanych – Rudzka w Rybniku do kategorii dróg 

powiatowych. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta 

Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego łącznika ulic: Budowlanych  

– Rudzka w Rybniku do kategorii dróg powiatowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

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

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – D i W, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – D i W, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu – D i W, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – D i W, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu z dnia 16 i 20 grudnia 2011r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji planu imprez kulturalnych oraz planu imprez sportowych do realizacji  

w 2012r. 

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

Wicestarosta zaznaczył, że do przedmiotowej karty dołączone zostały: 

1) plan imprez sportowych na rok 2012,  
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2) plan imprez kulturalnych na rok 2012 uwzględniający wnioski organizatorów imprez  

o wsparcie finansowe,  

3) informacja nt. imprez kulturalnych w 2012r., na które organizatorzy nie złożyli wniosków 

o wsparcie finansowe,  

4) plan imprez kulturalnych na rok 2011 (stan na dzień 6 września 2011r.).  

 

Po zapoznaniu się z w/w materiałami, Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. zaakceptował plan imprez sportowych na rok 2012,  

2. zaakceptował plan imprez kulturalnych na rok 2012 wprowadzając zmiany kwot 

dofinansowania n/w imprez: 

1) IV Festiwal Muzyczny „Motywy Bluesa” z 2 300,00 zł na 2 000,00 zł,  

2) XII Mi ędzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” z 1 800,00 zł 

na 2 100,00 zł. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

aby poinformować organizatorów imprez kulturalnych, którzy do chwili obecnej nie złożyli 

wniosków o wsparcie finansowe, że imprezy te nie zostały ujęte w planie imprez kulturalnych 

na 2012r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. Uchwały 

Nr XXXIV/349/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż osoby prowadzące nw. szkoły:  

1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

2) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

nie złożyły rozliczenia dotacji za listopad 2011r. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/349/2009 Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie 

trybu udzielania i  rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania nie złożenie 

rozliczenia dotacji wstrzymuje wypłatę kolejnych rat. W związku z tym, iż nie otrzymano 
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rozliczenia dotacji za listopad 2011r. pismem z dnia 14 grudnia b.r. o sygn. ZW.4331.19.2011 

wstrzymano przekazywanie dotacji na nw. szkoły: 

1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

2) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła”. 

 

Dnia 21 grudnia b.r. osoba prowadząca szkoły pod wspólną nazwą „Twoja Szkoła” 

zakwestionowała zawieszenie dotacji przez Powiat Raciborski. Ponadto ostatnie szkolenie 

organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach poruszało kwestie dotacji 

dla szkół niepublicznych. Stanowisko szkolącego było ukierunkowane na to, że dotacja 

przekazywana do w/w szkół jest dotacją podmiotową z konsekwencjami żądania w tym 

przypadku dowodów finansowych. W związku z powyższym Referat zwrócił się z prośbą  

o opinię prawną, czy wstrzymanie dotacji dla w/w szkół ma umocowanie prawne  

oraz czy należy udzielić w/w szkołom dotacji za miesiąc grudzień 2011r. Po zapoznaniu się  

z przedłożonymi dokumentami oraz obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem 

sądów oraz dostępnymi komentarzami prawników, Radca Prawny wyraził pogląd, iż dotację 

grudniową dla w/w szkół należy jednak wypłacić.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wypłatę dotacji za grudzień 2011r. dla: 

1) Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

2) Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, 

3) Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła”. 

 

Ponadto mając na względzie, że zachodzi podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa  

w związku z przedkładaniem tych samych dowodów finansowych przez osoby prowadzące 

w/w szkoły w różnych jednostkach samorządu terytorialnego polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu zgłoszenie tego faktu do organów ścigania.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2011r., które stanowią załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Teresy Frencel,  

2) Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego,  
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3) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekt odpowiedzi  

na interpelację nr 1 radnego Krzysztofa Ciszka,  

4) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację  

nr 2 radnego Krzysztofa Ciszka. 

 

Starosta omówił ofertę Grupy Nowy Szpital Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71 – 610 Szczecin  

w sprawie sprzedaży części lub całości nieruchomości Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ofertą Grupy Nowy Szpital w sprawie 

sprzedaży części lub całości nieruchomości Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stwierdzając, iż obecnie czyni przygotowania do zbycia pomieszczeń lecznicy, 

które są wydzierżawiane podmiotowi niepublicznemu na działalność medyczną z zakresu 

kardiologii. Ponadto w najbliższym czasie nie przewiduje się zbywania innych 

nieruchomości, w których Szpital realizuje swoją statutową działalność medyczną. Możliwe 

jest natomiast nabycie osobnego obiektu, znajdującego się na terenie kompleksu szpitalnego, 

w którym nie jest prowadzona żadna działalność medyczna  i gospodarcza. O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Prezesa Zarządu Grupy Nowy Szpital 

Sp. z o. o. W/w ofertę przekazano do Referatu Spraw Społecznych. 

Ad. 5 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

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

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/152/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/153/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały 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 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/154/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego 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 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIV/156/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 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 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

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

Nr XIV/159/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. 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. 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

z listami obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. ------------------------- 

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał dotyczących 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych, 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu  

przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu  

przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej  

w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku 

Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego łącznika ulic: 

Budowlanych – Rudzka w Rybniku do kategorii dróg powiatowych. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta 

Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego łącznika ulic: Budowlanych  

– Rudzka w Rybniku do kategorii dróg powiatowych. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji planu imprez 

kulturalnych oraz planu imprez sportowych do realizacji w 2012r. 

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. Uchwały  

Nr XXXIV/349/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom  

i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania. 

19. Interpelacje zgłoszone przez radnych na XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 grudnia 2011r. (pismo nr BR.0003.14.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.).  

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

21. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/152/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/153/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/154/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

24. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIV/156/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 

2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 
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25. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XIV/159/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. 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. 


