
PROTOKÓŁ  NR 118/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 14 kwietnia 2009r.

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 do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  117/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 07.04.2009r.

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1

Protokół  Nr  117/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  07.04.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r., który stanowi załącznik nr 3 

do protokołu.
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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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.04.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  zatwierdzenia  programu  funkcjonalno  

– użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

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  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno – użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz 

ze  Zbiorczym Zestawieniem Kosztów oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.04.2009r.

Starosta  zaznaczył,  iż  po  podjęciu  uchwały  przez  Radę  Powiatu  Raciborskiego 

zaktualizowane  zbiorcze  zestawienie  kosztów  zostanie  przesłane  do  Wojewody Śląskiego 

w celu uzgodnienia.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

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

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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala 

2



Rejonowego  im.  dr  Józefa  Rostka  w  Raciborzu,  stanowiącego  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

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  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powierzenia  pełnienia  obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego 

w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta  zaproponował,  aby  powierzyć  z  dniem  01.05.2009r.  do  dnia  31.08.2009r.  

Pani  Halinie  Wyjadłowskiej  pełnienie  obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  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 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

Uchwały Nr 86/239/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2008r. dotyczącej 
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ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  86/239/08 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008r.  dotyczącej  ustalenia  dodatków 

funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu 

Raciborskiego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  ogłoszony  zostanie  otwarty  konkurs  ofert  na  dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

tj.  przeprowadzenie  szkoleń  z  zakresu  ochrony  przeciwpowodziowej  oraz  ćwiczenia 

doskonalącego klasyczne i nowoczesne metody poprawiające przeciwpowodziową prewencję 

miast i wsi. 

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

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

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych w sprawie zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  uzgodnił,  iż  do  rozpatrzenia  w/w  sprawy  powróci  

na  pierwszym posiedzeniu  Zarządu  w miesiącu  maju,  wobec  czego  postanowił  zaprosić  

na to posiedzenie  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w celu omówienia 
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przedstawionych propozycji oraz skomentowania statystyk dotyczących poziomu bezrobocia 

w Powiecie Raciborskim.

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot.  złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem „Pozytywnie nakręceni polecają 

– tradycje  kulturowe Ziemi Raciborskiej”  w odpowiedzi  na konkurs  nr:  04.03.00-073/09  

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  4.3. 

Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu pod roboczym tytułem „Pozytywnie nakręceni polecają – tradycje kulturowe Ziemi 

Raciborskiej”  w  odpowiedzi  na  konkurs  nr:  04.03.00-073/09  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3.  Promocja kultury Priorytet  IV. 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

Jednocześnie  zaproponował,  aby  tytuł  projektu  otrzymał  brzmienie  „Śląski  Spichlerz  

– tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”.  Ponadto uzgodnił,  iż w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku i po otrzymaniu dofinansowania, zadania związane z realizacją projektu 

prowadzone  będą  przez  Agencję  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Ad. 5

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr  XXV/295/2009 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  31.03.2009r.  w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego za 2008r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały  Nr  XXX/310/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały  Nr  XXX/313/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty Raciborskiego. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

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

Nr  XXIV/314/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  

w  szkołach  i  placówkach  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 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  
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Nr XXX/298/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 31.03.2009r.  w sprawie uchylenia 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu 

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

w Raciborzu.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw Społecznych 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwał  Nr: 

XXX/300/3009,  XXX/301/2009,  XXX/302/2009,  XXX/303/2009,  XXX/304/2009, 

XXX/305/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r.  dotyczących  wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (…). 

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

Społecznych odpowiedzialny za ich realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwał stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXX/306/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r.  w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej 

w  Knurowie  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń 

zdrowotnych.

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 stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Agencji  Promocji  Ziemi Raciborskiej  i  Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do określenia  realizacji  Uchwały Nr XXX/309/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r.  w  sprawie  ustalenia  najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia 

miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  przez  pracodawcę  

dla  pracowników  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego wykonanie  w/w Uchwały,  a  Agencję  Promocji  Ziemi 

Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu 

odpowiedzialną za jej realizację.

Karta informacyjna Agencji  Promocji  Ziemi Raciborskiej i  Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik 

nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Protokołowała:

Ewelina Pietrzykowska
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.04.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.04.2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno – użytkowego Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powierzenia  pełnienia 

obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.

13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  

Nr 86/239/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r.  dotyczącej ustalenia 
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dodatków  funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  86/239/08 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.08.2008r.  dotyczącej  ustalenia  dodatków 

funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

15. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.

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

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

17. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  zatrudnienia 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

18. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  dot.  złożenia  wniosku 

o  dofinansowanie  projektu  pod  roboczym  tytułem  „Pozytywnie  nakręceni  polecają  

– tradycje kulturowe Ziemi Raciborskiej” w odpowiedzi na konkurs nr: 04.03.00-073/09 

ze  środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Działania  4.3. 

Promocja  kultury  Priorytet  IV.  Kultura  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

19. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXX/295/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. 

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu 

raciborskiego za 2008 rok.

20. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXX/310/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. 

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

21. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXX/313/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty Raciborskiego.

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

Nr XXX/314/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  
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w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski.

23. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXX/298/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego dotyczącej  udzielania  pożyczki  Samodzielnemu 

Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im.  dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwał  Nr: 

XXX/300/3009,  XXX/301/2009,  XXX/302/2009,  XXX/303/2009,  XXX/304/2009, 

XXX/305/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. dotyczących wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (…).

25. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXX/306/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych 

świadczeń zdrowotnych.

26. Karta informacyjna Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do określenia realizacji Uchwały Nr XXX/309/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r.  w  sprawie  ustalenia  najniższego 

wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  

do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  przez 

pracodawcę  dla  pracowników  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
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