
PROTOKÓŁ  NR 130/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 11 sierpnia 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  129/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 23.07.2009r.

2. Materiał  wiodący  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.08.2009r.  

pt. „Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych”.

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2009r.  do  30.06.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2009r. oraz średniego wykorzystania 

łóżek na oddziałach.

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  129/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  23.07.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2 

Starosta  zaprezentował  materiał  wiodący  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.08.2009r. pt. „Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych”.

W/w materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  materiał  pt.  „Zadania  realizowane  

przy  udziale  środków zewnętrznych”  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r. 

Ad. 3

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i  strat  za  okres  od  01.01.2009r.  do  30.06.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  na  koniec  czerwca  2009r.  oraz  średniego 

wykorzystania łóżek na oddziałach.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik 

szczegółowo omówił rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., opis 

sytuacji  finansowej,  zestawienie zobowiązań Szpitala  Rejonowego w Raciborzu na koniec 

czerwca 2009r. oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

Członkowie Zarządu zapoznali  się  z informacją  przedstawioną przez Dyrektora.  Niepokój 

Zarządu  wzbudził  fakt,  że  nawet  po  uwzględnieniu  nie  zapłaconych  nadwykonań  Szpital 

zanotował ujemny wynik finansowy, szczególnie z powodu nie wystarczającego kontraktu 

oraz zbyt nisko wycenionej przez NFZ wartości punktu, i polecił, aby informacje składane 

były przez Dyrektora w okresach miesięcznych.  

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  przedstawił  przygotowany  program  sanacji 

Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

W/w program stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wstępnie zaakceptował proponowane zmiany przez Dyrektora. Jednocześnie 

polecił  przygotowanie  harmonogramu wprowadzenia  w życie  przedmiotowego programu  

z  określeniem  szczegółowych  terminów  realizacji  zmian  oraz  oczekiwanych  efektów. 

Harmonogram powinien zostać złożony w terminie do 28.08.2009r.
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Ad. 4

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  przez Powiat  Raciborski,  oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowaną w dniu 25.08.2009r.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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  przekazaniu  na  sesję  Rady Powiatu  Raciborskiego  zaplanowaną  

w dniu 25.08.2009r. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego, oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Raciborskiego  szkołom  i  placówkom  niepublicznym  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania, oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika 

za  korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  sportowych  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu im. Janusza Kusocińskiego.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  -  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  im.  Janusza 

Kusocińskiego,  oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra  dotyczącego 

przeprowadzenia  i  zasad  finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  

w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku  Dokształcania  

i  Doskonalenia  Zawodowego  w  Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia  Zawodowego  

w Zielonej Górze.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  -  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem Zielona 

Góra  dotyczącego  przeprowadzenia  i  zasad  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku 

Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w  Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze, oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2007-2008 Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 

na lata 2007-2010.
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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  -  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  w  latach  2007-2008 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010, oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  

do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Poddziałania  1.1.2  Promocja  inwestycyjna 

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  -  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra 

inwestycja”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 

Poddziałania  1.1.2  Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1.  Wzmocnienie  atrakcyjności 

inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój  technologiczny,  innowacje  

i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013,  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów 

ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w  ramach  Działania  3.4.  Promocja  turystyki,  Priorytet  III  Turystyka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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  -  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku 

– promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, 

Priorytet  III  Turystyka  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata 2007-2013 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej  określenia zadań z  zakresu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  -  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowaną w dniu 25.08.2009r. 

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  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 16 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania  

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala 

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

Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 
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użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

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

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek 

czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu z  tytułu 

wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  przedłużenia  powierzenia  zadań  doradcy  metodycznego  chemii  Pani  Grażynie 

Lompart.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia  zadań 

doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji  egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Joanna Bończyk). 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji  egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Henryk Grzesiczek). 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Krzysztof Dziaduch). 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji  egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Czesław Kuzdrowski). 
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Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji  egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Michał Tężycki). 

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Marek Kotwica). 

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Jarosław Miąsik). 

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących 
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Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Beata Ryszka). 

Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Paweł Kędzior). 

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Margit Dereń). 

Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
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dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Mariusz Stafa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Dariusz Rudzki). 

Uchwała stanowi załącznik nr 49 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (Elżbieta Wyrzykowska). 

Uchwała stanowi załącznik nr 51 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (Szymon Kuźmiński). 

Uchwała stanowi załącznik nr 53 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (Marcin Doczumiński). 

Uchwała stanowi załącznik nr 55 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (Marta Ogonowska). 

Uchwała stanowi załącznik nr 57 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (Olga Małek). 

Uchwała stanowi załącznik nr 59 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Jolanta Jendrysek). 

Uchwała stanowi załącznik nr 61 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przedstawienia  dokumentacji  postępowania  konkursowego  na  stanowisko  dyrektora 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  i  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami oraz dokumentacją konkursów na w/w stanowiska.

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

0  głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie powierzenia  stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyrzykowskiego 3.

Uchwała stanowi załącznik nr 63 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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

0  głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie powierzenia  stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Uchwała stanowi załącznik nr 64 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 6

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  informacji  o dokonanym przez szkoły naborze do klas  pierwszych w roku szkolnym 

2009/2010.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 65 do protokołu.  

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  o  dokonanym  naborze  przez  szkoły  do  klas 

pierwszych w roku szkolnym 2009/2010.

Wicestarosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przedłużenia  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 66 do protokołu.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz na okres od 1 września 2009r. 

do 31 sierpnia 2014r.

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Księgowości  i  Płac  dot.  windykacji 

należności pieniężnych należnych Powiatowi Raciborskiemu z tytułu opłat za wyżywienie  

w internacie w latach 1998-2005 byłych wychowanków SOSW w Rudach, których rodzice 

lub opiekunowi zmarli.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  polecił  podjąć  kolejne  działania  w  celu  wyegzekwowania  należności 

pieniężnych należnych Powiatowi Raciborskiemu z tytułu opłat za wyżywienie w internacie 

w  latach  1998-2005  byłych  wychowanków  SOSW  w  Rudach,  których  rodzice  

lub opiekunowie prawni zmarli.

 

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referat  Spraw  Społecznych  

dot.  prowadzenia  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Raciborzu  spraw  związanych  

z udzieleniem przez państwo okresowej, zwrotnej pomocy osobom fizycznym zobowiązanym 

do spłaty kredytu mieszkaniowego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 68 do protokołu.

Zarząd wstępnie zapoznał się z w/w kartą informacyjną i zdecydował, że powróci do sprawy 

na najbliższym posiedzeniu w dniu 18.08.2009r.,  po wysłuchaniu Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  

o  wynikach  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 69 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z  informacją o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia dot. wystosowania pisma do wszystkich gmin 

Powiatu  Raciborskiego,  w  sprawie  wspólnego  opracowania  programu  mającego  na  celu 

pozyskanie  środków  z  WFOŚiGW  w  Katowicach  na  unieszkodliwianie  odpadów 

zawierających azbest z budynków położonych na terenie Powiatu Raciborskiego.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

Zarząd zapoznał się z w/w kartą informacyjną, jednocześnie polecił, aby Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w dalszym ciągu prowadził rozmowy z 

przedstawicielami  gmin  w  przedmiotowej  sprawie  w  celu  uzyskania  jednoznacznych 

deklaracji o wspólnym przedsięwzięciu lub odmowie realizacji przedmiotowego zadania.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy z Gminą Pietrowice Wielkie na realizację zadań w ramach pomocy 

rzeczowej  jako  realizacja  zobowiązań  do  umowy  o  partnerstwie  w  realizacji  projektu 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 71 do protokołu.

Zgodnie  z  zapisami  umowy  o  partnerstwie  z  dnia  18.11.2008r.  w  realizacji  projektu   

pn.  „Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3504S”  zostało  przyjęte  do  realizacji  w  ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, oraz aneksem nr 1 do tej 

umowy  Gmina  Pietrowice  Wielkie  winna  w  2009r.  przekazać  Powiatowi  Raciborskiemu 

dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 300 000,00 zł.

W  tym  zakresie  Gmina  Pietrowice  zaproponowała  podpisanie  z  Powiatem  Raciborskim 

umowy,  której  przedmiotem  jest  udzielenie  Powiatowi  przez  Gminę  pomocy  rzeczowej, 

polegającej na wykonaniu następujących inwestycji (robót) na drogach powiatowych: 

- budowy  chodnika  od  ul.  Parkowej  do  świetlicy  w  Kornicy  wraz  z  kanalizacją  

(koszt ok. 200 000,00zł.),

- budowa  chodnika  ul.  Janowska,  ul.  Słoneczna,  ul.  Janowska  w  Cyprzanowie  

(koszt ok. 30 000,00zł) ,

- budowa  chodnika  pomiędzy  ul.  Szkolną  i  ul.  Polną  w  Cyprzanowie  (koszt.  

ok. 30 000,00zł.), 

- utwardzenie placu , zatoczka PKS koło sklepu GS w Makowie (koszt. ok. 40 000,00 zł.). 

W/w  zakres  byłby  wykonany  przez  Gminę  Pietrowice  w  2009r.,  a  w  odbiorze  robót 

uczestniczyłby przedstawiciel Powiatu. Gmina Pietrowice Wielkie przedstawiłaby rozliczenie 

finansowe w/w zakresu w tym roku.  Cały zakres ujęty w propozycji Gminy Pietrowice jest 

zasadny do wykonania.  

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  pomiędzy  Powiatem  Raciborskim  

a  Gminą  Pietrowice  Wielkie,  której  przedmiotem jest  udzielenie  Powiatowi  przez  Gminę 

pomocy rzeczowej na wykonanie w/w inwestycji (robót) na drogach powiatowych na kwotę 
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300 000,00zł.,  jako  realizacja  zobowiązań  wynikających  z  aneksu  nr  1  do  umowy  

o partnerstwie w realizacji projektu „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”.   

Wicestarosta  przekazał  informacje  uzyskane  od  Członka  Zarządu  Norberta  Parysa  

dot.  zwyczajnego  walnego  zgromadzeniu  akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i   Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.,  które zostało zwołane na dzień 

30.07.2009r., jednakże na brak quorom nie odbyło się. 

Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  wraz  z  radcą  prawnym  przygotował  opinię  dot.  należytego  zabezpieczenia 

interesów Powiatu Raciborskiego w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A., w terminie do 21.08.2009r. Natomiast Kierownikowi Referatu 

Gospodarki  Nieruchomościami Zarząd polecił  przygotować informację o aktualnym stanie 

sprawy dot.  odzyskania nieruchomości  zlokalizowanej  przy ul.  Ludwika  4 w Raciborzu,  

w terminie do 21.08.2009r.

Starosta  poinformował  o  obawach,  co  do  wykonania  planu  kontroli  Referatu  Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego na 2009r. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego  w  terminie  do  25.08.2009r.  przygotować  szczegółową  informację  

o przeprowadzonych kontrolach w 2009r. w odniesieniu do przyjętego planu kontroli Referatu 

Kontroli  i  Audytu Wewnętrznego na 2009r.  z  dnia 17.02.2009r.  W/w dokument powinien 

zawierać  informacje  o  przyczynach  opóźnień  w  realizacji  przedmiotowego  planu  oraz 

szczegółowy harmonogram kontroli  planowanych  do  końca  bieżącego  roku  gwarantujący 

realizację planu zatwierdzonego przez Starostę. 

Protokołowała:

Dominika Świerk-Bara
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

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

4. Brygida Abrahamczyk 

5. ---------------------------

17



Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.08.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.08.2009r.

3. Materiał wiodący na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r. pt. „Zadania 

realizowane przy udziale środków zewnętrznych”.

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2009r.  do  30.06.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  czerwca  2009r.  oraz  średniego 

wykorzystania łóżek na oddziałach.

5. Program sanacji Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  

przez Powiat Raciborski.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

9. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika za korzystanie 

z  obiektów  i  urządzeń  sportowych  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu im. Janusza Kusocińskiego.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra  dotyczącego  przeprowadzenia  i  zasad 

finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych 

przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

12. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  

z realizacji w latach 2007-2008 Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 

2007-2010.

13. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji 

projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 
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1.1.  Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

14. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji 

projektu  pt.  „Oaza  pereł  śląskiego  gotyku  –  promocja  markowych  produktów  ziemi 

raciborskiej  na  targach  turystycznych”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 

Regionalnego  w  ramach  Działania  3.4.  Promocja  turystyki,  Priorytet  III  Turystyka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

15. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala 

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

Raciborskiego.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

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

20. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu  

z  tytułu  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  

z  tytułu  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia 

stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11.
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23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia 

zadań doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart.

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia  zadań 

doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Joanna Bończyk).

28. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Henryk Grzesiczek).

30. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

31. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Krzysztof Dziaduch).

32. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

33. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Czesław Kuzdrowski).

34. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
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35. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Michał Tężycki).

36. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

37. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Marek Kotwica).

38. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

39. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Jarosław 

Miąsik).

40. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

41. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w  Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego  (Beata 

Ryszka).

42. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

43. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w  Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego  (Paweł 

Kędzior).

44. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
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45. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Margit Dereń).

46. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

47. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Mariusz Stafa).

48. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

49. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Dariusz Rudzki).

50. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

51. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Elżbieta Wyrzykowska).

52. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

53. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Szymon Kuźmiński).

54. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

55. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Marcin Doczumiński).
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56. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

57. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (Marta Ogonowska).

58. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

59. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (Olga Małek).

60. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

61. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  w  Międzyszkolnym Ośrodku  Sportowym w Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Jolanta Jendrysek).

62. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia dokumentacji 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

63. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powierzenia  stanowiska  

dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  

przy ul. Kard. S. Wyrzykowskiego 3.

64. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2 

65. Karta  informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  informacji  o  dokonanym 

przez szkoły naborze do klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010.

66. Karta informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu dot.  przedłużenia powierzenia 

stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  Pani  Bożenie 

Chudzińskiej – Latacz.

67. Karta informacyjna Referatu Księgowości i Płac dot. windykacji należności pieniężnych 

należnych Powiatowi Raciborskiemu z tytułu opłat za wyżywienie w internacie w latach 
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1998-2005  byłych  wychowanków SOSW w Rudach,  których  rodzice  lub  opiekunowi 

zmarli.

68. Karta informacyjna Referat Spraw Społecznych dot. prowadzenia przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu spraw związanych z udzieleniem przez państwo okresowej, zwrotnej 

pomocy osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego.

69. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  o  wynikach 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie 

Zamówień Publicznych.

70. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do określenia realizacji zalecenia dot. wystosowania pisma do wszystkich gmin Powiatu 

Raciborskiego,  w  sprawie  wspólnego  opracowania  programu  mającego  na  celu 

pozyskanie  środków  z  WFOŚiGW  w  Katowicach  na  unieszkodliwianie  odpadów 

zawierających azbest z budynków położonych na terenie Powiatu Raciborskiego.

71. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy z Gminą Pietrowice Wielkie na realizację zadań w ramach pomocy rzeczowej 

jako realizacja zobowiązań do umowy o partnerstwie w realizacji projektu „Modernizacja 

drogi powiatowej nr 3504S”.
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