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OR.II.0022.1.6.2014 

PROTOKÓŁ  NR 151/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 lutego 2014 r.  

 

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 150/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 lutego 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 25 lutego br. 

 

Ad. 1 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosili do projektu Protokołu Nr 150/2014  

z posiedzenia w dniu 11 lutego 2014 r. nw. wnioski: 

1) w ad. 2 – Omówienie planowanej przebudowy i adaptacji pomieszczenia na pracownię 

materiałów budowlanych, a także zaplecza szatniowego dla uczniów w Zespole Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (str. 3) wykreślenie zdań  

w brzmieniu: „O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje ww. Dyrektora. Na tym 

spotkanie się skończyło.”; 
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2) w ad. 3 – Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Kuźnia Raciborska (str. 4) dopisanie zdania w brzmieniu: 

„Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków 

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kuźnia 

Raciborska.”.  

 

Po zmianie, Protokół Nr 150/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 lutego 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Poinformował, że w trakcie spotkania w dniu 11 lutego br., w którym udział wzięli 

dyrektorzy oraz pedagodzy zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski przyjęto, że tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

dla pedagogów, psychologów i logopedów we wszystkich typach szkół będzie wynosić 22,  

a dla doradców zawodowych na dotychczasowym poziomie – 26.  

Wicestarosta dodał, że wymiar godzin pedagogów w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Racibórz wynosi 22. Zwiększenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów zgodnie  

z przepisami prawa, podyktowane jest koniecznością zapewnienia uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i pełniejszego ich 

zaspokojenia. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały zostanie przedstawiony związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli, celem zaopiniowania. Następnie zostaną 

przeprowadzone konsultacje, o których mowa w Uchwale Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą z dniem 1 września 2014 r.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

136727. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski wniósł autopoprawki do podstawy prawnej oraz uzasadnienia w części dotyczącej 

roku i pozycji publikacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawy  

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, a także poprawił drobne błędy literowe  

w tytule Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

Po zmianie, 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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

skierować do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu ww. projekt uchwały, celem zaopiniowania.  

Po uzyskaniu ww. opinii, Referat przygotuje projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Przypomniał, że Rada w dniu 20 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu 

Szpitalowi, w którym wyraziła zgodę na utworzenie nowego Oddziału Opiekuńczo – 
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Leczniczego. Zdaniem pracowników Wydziału Nadzoru Nad System Opieki Zdrowotnej  

oraz Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

utworzenie oddziału udzielającego nowego rodzaju świadczeń zdrowotnych wymaga 

jednoczesnego wyszczególnienia w strukturze Zakładu przedsiębiorstw, w których  

te świadczenia są udzielane. W związku z powyższym władze Powiatu Raciborskiego 

zadeklarowały, iż na jednej z najbliższych sesji uwagi te zostaną wprowadzone do statutu.  

Wicestarosta przypomniał, iż zgodnie z regulacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest przedsiębiorcą 

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Szpital, w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 

oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, udziela świadczenia zdrowotne w następujących 

przedsiębiorstwach:  

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne – kod 1; 

2) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – kod 2; 

3) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – kod 3. 

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyszczególnienia poszczególnych zakładów 

w strukturze Szpitala. Ponadto w statucie wprowadzono zapis, iż Szpital może uzyskać 

dotację na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149467. 

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149471. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149674. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok wniósł zmiany polegające  

na zmniejszeniu w Rozdziale 80120 o kwotę 14 zł planu wydatków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

oraz zwiększeniu w Rozdziale 80140 o kwotę 14 zł planu wydatków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  

Po zmianie, 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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach Projektu "Animator – Moje boisko – ORLIK 2012" w 2014 roku. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149542. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz 

do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu "Animator 
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– Moje boisko – ORLIK 2012" w 2014 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator – Moje boisko – ORLIK 2012" w 2014 roku. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149541. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi 

Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

"Animator – Moje boisko – ORLIK 2012" w 2014 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Praca moje hobby”. Zaproponował, 

aby zebrani wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Praca 

moje hobby” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 

7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Praca moje hobby” 

pozwoli Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2014 roku, we współpracy  

z Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

z siedzibą w Raciborzu, zaktywizować 24 osoby, w tym osoby bezrobotne, niepełnosprawne, 

opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze, bezdomne. 

Aktywizacja będzie prowadzona w formie warsztatów rozwijających umiejętności 

interpersonalne, zajęć z doradcą zawodowym, indywidualnych zajęć z psychologiem, kursów 

i szkoleń zawodowych.  

Wicestarosta zaproponował także, aby wszelkie czynności związane z przygotowaniem, 

realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Praca moje hobby” powierzyć Dyrektorowi 
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Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, a podczas jego nieobecności Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Powyższe propozycje spotkały się z akceptacją zebranych.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149686. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Praca moje hobby”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149675. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego na 2014 r. 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. przedstawienia propozycji planu pracy Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2014 r. w zakresie 

promocji ziemi raciborskiej i wspierania przedsiębiorczości. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149664. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się i przyjął plan pracy Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2014 r. 

w zakresie promocji ziemi raciborskiej i wspierania przedsiębiorczości. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży przez Powiat 

Raciborski nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10 na rzecz 

„Centrum Zdrowia” sp. z o.o. Poinformował, że w związku z zapytaniem Zarządu  

z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2014 r. dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, 
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oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4373/164, k.m.4, obręb Racibórz, zlokalizowanej  

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10, w opinii Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

tut. Starostwa planowana sprzedaż ww. działki będzie korzystała ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Stanowisko to potwierdza indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana  

przez Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

149878. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, zgodnie z którą transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4373/164, k.m.4, obręb Racibórz, zlokalizowanej  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 będzie zwolniona od podatku od towarów i usług w myśl 

art. 43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.) oraz stanowiskiem wyrażonym  

przez Ministra Finansów w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego  

z dnia 12 lutego 2014 r., polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

wystąpić do Zarządu „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu z propozycją zbycia 

przedmiotowej nieruchomości.  

Zarząd proponuje zbycie przedmiotowej nieruchomości za kwotę 1 800 000,00 zł,  

płatną jednorazowo, dopuszcza również możliwość, że cena nieruchomości zostanie 

rozłożona na raty, w tym przypadku na nabywcy spoczywa obowiązek zapłaty odsetek  

od niespłaconej części ceny, a na nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w lutym 2014 r., poprzedzających XXXVIII sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 149513. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 08.00 rozpoczęło się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 149739. 

 

Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Członkowie Zarządu zwrócili się  

z prośbą do radcy prawnego Marty Topór-Piórko o przygotowanie informacji nt. możliwości 
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podjęcia działań w celu wyegzekwowania od Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu należności pieniężnych z tytułu 

wynajmowania nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 przysługujących 

Powiatowi Raciborskiemu. 

W związku z powyższym Starosta zapoznał zebranych z odpowiedzią radcy prawnego  

Marty Topór – Piórko na zapytanie w sprawie Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. Jak informuje radca prawny  

na dzień dzisiejszy wskazana powyżej spółka nie ma organu umocowanego do jej 

reprezentowania oraz zostaną podjęte kroki celem jego ustanowienia. W następstwie 

powyższego będzie można określić możliwości wyegzekwowania należności Powiatu  

od wskazanej powyżej spółki.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 149806. 

Jak przekazał Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator na poprzednim 

posiedzeniu polecono Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa podjęcie działań w celu zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

przedmiotowej spółki, co może okazać się trudne do zrealizowania, gdyż Powiat Raciborski 

jest mniejszościowym akcjonariuszem spółki. W latach ubiegłych zorganizowano kilka 

spotkań z akcjonariuszami spółki. Niestety żaden z akcjonariuszy, a przede wszystkim 

największy, tj. Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu nie wykazywał 

większego zainteresowania rozwiązaniem problemu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią radcy prawnego Marty Topór – 

Piórko na zapytanie w sprawie Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. 

 

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

5. Piotr Olender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 lutego 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 lutego 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – 

Latacz do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

"Animator – Moje boisko – ORLIK 2012" w 2014 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych  

w ramach Projektu "Animator – Moje boisko – ORLIK 2012" w 2014 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Praca moje hobby”. 


