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OR.II.0022.1.7.2012 

PROTOKÓŁ  NR 59/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 lutego 2012r. 

 

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. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dotycząca 

wniosków rodzin zastępczych zawodowych o wyrażenie zgody na podjęcie oraz 

kontynuowanie zatrudnienia przez osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyznania dodatku dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 58/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 lutego 2012r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Zarząd zapoznał się z Informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie           

w Raciborzu dotyczącą  wniosków rodzin zastępczych zawodowych o wyrażenie zgody na 
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podjęcie oraz kontynuowanie zatrudnienia przez osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu 

pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 31657. 

Do w/w Informacji odniósł się obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand. 

Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Henryka Hildebranda zaopiniował pozytywnie 

wyrażenie zgody na podjęcie oraz kontynuowanie zatrudnienia przez w/w osoby. Ponadto 

Zarząd polecił, aby w odpowiedzi na złożone wnioski rodzin zastępczych zawodowych 

znalazła się informacja, iż wpływ wykonywania zatrudnienia przez w/w osoby na 

wychowanie i opiekę dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej będzie kontrolowany        

i zgoda może zostać cofnięta w sytuacji, kiedy wykonywane zatrudnienie wpłynie na 

pogorszenie opieki nad dziećmi. 

 

Ad.2  

Obecny na posiedzeniu Zarządu Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander 

Kasprzak przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  dotyczącą przyznania 

dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej 

dziecka. 

Następnie Zarząd wysłuchał wyjaśnień Dyrektora Henryka Hildebranda i kierownika Referatu 

Spraw Społecznych Aleksandra Kasprzaka. 

Dyrektor Henryk Hildebrand poinformował, iż istnieją prawne możliwości 

zrekompensowania rodzinom zastępczym dodatku utraconego w związku z uchyleniem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy 

pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

każdego umieszczonego w nich dziecka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie zaakceptował propozycji rozwiązania przygotowanej przez 

Referat Spraw Społecznych, a wyraził zgodę, aby rekompensować rodzinom zastępczym 

utracony dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w formie jednorazowego 

przyznania dodatkowego świadczenia po rozeznaniu konkretnych potrzeb. Świadczenia mogą 

zostać przyznane po zebraniu stosownych wniosków rodzin zastępczych i zbiorczym 

oszacowaniu przez Dyrektora PCPR skutków finansowych oraz po przedłożeniu Zarządowi 

zakresu potrzeb finansowych w tym zakresie. O powyższym kierownik Referatu Spraw 

Społecznych poinformuje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 
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Ad. 3 

Protokół Nr 58/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 lutego 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

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 założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31740. 

 

Ad. 5 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  w sprawie 

założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. 

Zamkowej 6. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31365. 

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  w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 w Technikum nr 2 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

kształcenia w zawodach: technik renowacji elementów  architektury – 311210, technik 

ochrony środowiska – 325511.              
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31801. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od 

roku szkolnego 2012/2013 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik renowacji 

elementów  architektury – 311210, technik ochrony środowiska – 325511.      

 Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka             

w Raciborzu kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń odlewniczych – 812107, 

modelarz odlewniczy – 721104.      

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31755. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od 

roku szkolnego 2012/2013 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu kształcenia w zawodach: 

operator maszyn i urządzeń odlewniczych – 812107, modelarz odlewniczy – 721104.   

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla  nauczycieli zatrudnionych     

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

Raciborski. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31748. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

pomocy zdrowotnej dla  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu 

Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2012-2014, tytuł 

projektu „Electromobility: Finding Ideas for an Innovative Means of Transport Reucing 

Emission and the Use of Fossile Fuels”, a przypadku uzyskania dofinansowania do 

podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową 

programu Comenius z siedzibą w Warszawie przy ul.Mokotowskiej 43.                        

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31347. 

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 Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Comenius „Uczenie się 

przez całe życie”, realizowanego w latach 2012-2014, tytuł projektu „Electromobility: 

Finding Ideas for an Innovative Means of Transport Reucing Emission and the Use of Fossile 

Fuels”, a przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Comenius z siedzibą                   

w Warszawie przy ul.Mokotowskiej 43.                       

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta przedstawił 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 znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31351. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31710. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31780. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 6 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Pana Andrzeja Żurawia z Biura Projektów PROJ – SERVIS, 45-519 Opole ul.Rosponda 13      

z dnia 06.02.2012r. o wydanie opini dla inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 – Potoku Brzeźnickim w miejscowości 

Brzeźnica w gminie Rudnik. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31493. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Żurawia z Biura 

Projektów PROJ – SERVIS, 45-519 Opole ul.Rosponda 13 z dnia 06.02.2012r. o wydanie 

opini dla inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
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zlokalizowanego na cieku K3 – Potoku Brzeźnickim w miejscowości Brzeźnica w gminie 

Rudnik wydając stosowne postanowienie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Pana Andrzeja Żurawia z Biura Projektów PROJ – SERVIS, 45-519 Opole ul.Rosponda 13     

z dnia 06.02.2012r. o wydanie opini dla inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K2 – Potoku Rudnickim w miejscowości 

Rudnik w gminie Rudnik. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31517. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Żurawia z Biura 

Projektów PROJ – SERVIS, 45-519 Opole ul.Rosponda 13 z dnia 06.02.2012r. o wydanie 

opini dla inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

zlokalizowanego na cieku K2 – Potoku Rudnickim w miejscowości Rudnik w gminie Rudnik 

wydając stosowne postanowienie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Pana Andrzeja Żurawia z Biura Projektów PROJ – SERVIS, 45-519 Opole ul.Rosponda 13     

z dnia 06.02.2012r. o wydanie opini dla inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 – Potoku Brzeźnickim w miejscowości 

Brzeźnica w gminie Rudnik. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31523. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Żurawia z Biura 

Projektów PROJ – SERVIS, 45-519 Opole ul.Rosponda 13 z dnia 06.02.2012r. o wydanie 

opini dla inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

zlokalizowanego na cieku K5 – Potoku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca w gminie 

Rudnik wydając stosowne postanowienie. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31666. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r. przez „Centrum Zdrowia”          

Sp. z o.o. w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego nie przyjął przedstawionego 

przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Raciborzu planu remontów w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego ze względu na zbyt wysokie koszty remontów, 

które przekraczają wartość dzierżawionych obiektów. Ponadto Zarząd, po szczegółowym 

przeanalizowaniu zasad i kosztów wykonania przychodni kontenerowej, nie przychylił się do 

proponowanego w karcie informacyjnej rozwiązania polegającego na rozpoczęciu procesu 

wygaszania działalności Przychodni „Studzienna” i jej likwidacji z dniem 31.12.2016r. Do 

ostatecznego zatwierdzenia planów remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r. 

przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. powróci na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynku 

Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A”. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31589. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych do kwoty 

2876,34 (brutto) na zadaniu: „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu 

przy ulicy Ocickiej 51A” ze środków finansowych zabezpieczonych przez Referat Inwestycji 

i Remontów w dziale 851, rozdziale 85147, paragrafie 6050, poz. 1c) pkt 7 WPF. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych                       

i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

28895. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. 

Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31794. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zmiany w planie imprez kulturalnych na 2012r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegające na: 

1) dopisaniu imprezy pn. „VI Międzynarodowy Konkurs Gwary Laskiej MORAWSKE 

RZADZYNI SELSKE HOSPODYNI”, którego organizatorem jest Zespół Szkół               

w Krzanowicach, termin realizacji: 27 marca 2012r. – 500,00 zł (poz. nr 8), 

2) dopisaniu imprezy pn.: „III Powiatowy Konkurs Ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII”, 

którego organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Raciborzu, termin 

realizacji: maj 2012r. – 300,00 zł (poz. nr 16), 

3) zamianie organizatora imprezy pn: „IV Festiwal Muzyczny MOTYWY BLUESA”           

z Raciborskiego Centrum Kultury na Stowarzyszenie „Son House Gospel Blues Society”, 

(poz. nr 17), 

4) dopisaniu imprezy pn.: „VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Josepha von 

Eichendorffa”, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Krzanowicach, termin 

realizacji: maj 2012r.- 800,00 zł (poz. nr 18), 

5) dopisaniu imprezy pn.: „Juwenalia 2012”, której organizatorem jest Rada Uczelniana 

Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, termin 

realizacji: 16-17 maja 2012r. – 2 300,00 zł (poz. nr 19), 

6) dopisaniu imprezy pn.: „XX Memoriał im. mł. kap. A. Kaczyny i dh A. Malinowskigo”, 

którego organizatorem jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                  

w Raciborzu, termin realizacji: 18-19 sierpnia 2012r. - 4 000,00 zł (poz. nr 30). 

 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31671. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2012r.: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30384. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2011r.          

w formie tabelarycznej zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego z 10.01.2012r. 

oraz polecił składanie kolejnych sprawozdań w terminach półrocznych. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o posiedzeniach Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych w lutym 2012r. poprzedzających XVI sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 31532. 

 

Ad. 7 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr XV/165/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom 

zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich 

dziecka.  

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 31301. 

 

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. ................................................................... 

4. Norbert Mika 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 lutego 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 lutego 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2012/2013 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik 

renowacji elementów architektury – 311210, technik ochrony środowiska – 325511. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2012/2013 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu kształcenia w zawodach: 

operator maszyn     i urządzeń odlewniczych – 812107, modelarz odlewniczy – 721104. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku                    

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2012-2014, tytuł 

projektu „Electromobility: Finding Ideas for an Innovative Means of Transport Reucing 

Emission and the Use of Fossile Fuels”, a przypadku uzyskania dofinansowania do 

podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją 

Narodową programu Comenius z siedzibą w Warszawie przy ul.Mokotowskiej 43. 

8. 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”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do  realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  


