
PROTOKÓŁ  NR 170/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 8 czerwca 2010r.

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. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  oprogramowania  

dla  księgowości  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski – uzupełnienie kart z dnia 29.04.2010r. i 17.05.2010r.

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  169/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 01.06.2010r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1 

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł 

Różnych  Jacka  Kąska  oraz  Kierownika  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

Danutę Miensopust i przekazał, iż w/w wizyta związana jest ze złożoną kartą informacyjną 

Referatu  dot.  oprogramowania  dla  księgowości  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski (w/w karta stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przypomniała, iż oprogramowanie w szkołach 

i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski  jest  przestarzałe.  
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Do tej  pory nie  było  modernizowane.  Jest  to  oprogramowanie  Dos-owskie,  podczas  gdy 

zdecydowana większość programów komputerowych tworzona jest w środowisku Windows. 

Nie  jest  ono  kompatybilne  z  innymi  programami,  które  obsługują  podległe  jednostki 

oświatowe. Z uwagi na fakt, iż szkoły prowadzone przez Powiat Raciborski obsługuje firma 

VULCAN, celowym byłoby zamówienie oprogramowania u tego samego dostawcy.  Kilka 

szkół/placówek posiada już tzw. Złoty Abonament (CKU, MOW, ZSOMS, ZSM, ZSBiRR). 

Jak podkreśliła Kierownik Miensopust Złoty Abonament Optimum obejmuje programy, które 

przekazują dane do niemal wszystkich tabel Systemu Informacji Oświatowej, co oznacza że 

najbardziej  żmudne  i  czasochłonne  prace  wykonuje  komputer.  Warte  podkreślenia  jest 

również to, że za każde 5 lat od daty pierwszego zakupu w firmie VULCAN oprogramowania 

do zarządzania szkołą nabywca otrzymuje 5 % rabatu. W ten sposób zmniejszają się jego 

opłaty abonamentowe: po 5 latach – rabat wynosi 5 % ceny Złotego Abonamentu Optimum, 

po 10 latach – 10 % ceny Złotego Abonamentu Optimum, po 15 latach – 15 % Złotego 

Abonamentu  Optimum.  Koszt  wdrożenia  nowego  rozwiązania  firmy  VULCAN  w 2010r. 

obejmuje  opłacenie  szkoleń  pracowników  administracji  (kwota  14 400  zł)  i  wykupienie 

Złotych Abonamentów dla szkół/placówek, które go jeszcze nie posiadają (kwota 13 655 zł). 

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  Jacek  Kąsek  poinformował,  

iż od lipca 2010r. jednostka planuje wdrożyć nowe oprogramowanie dla księgowości i płac 

firmy  VULCAN.  Zaletą  nowego  oprogramowania  jest  m.in.  to,  iż  działa  pod  systemem 

operacyjnym  Windows  oraz  może  być  używany  na  samodzielnym  komputerze  lub  sieci. 

Ponadto poinformował, iż Szkoła ma zabezpieczone środki finansowe na w/w cel. Istnieje 

jedynie potrzeba przeszkolenia pracowników administracji. 

Kierownik Miensopust poinformowała, iż w budżecie Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu 

zostały  zabezpieczone  środki  finansowe  na  przeszkolenia  pracowników  administracji. 

Zdaniem zebranych celowym i tańszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie kompleksowego 

szkolenia w jednej ze szkół (pracowni komputerowej) prowadzonej przez Powiat Raciborski. 

W ten sposób nie będą poniesione dodatkowe koszty związane z dojazdem pracowników  

na szkolenie do firmy VULCAN w Katowicach. Ponadto Członkowie Zarządu podkreślili,  

iż różnicę w abonamentach, jakie szkoły/placówki zapłacą w 2011r. w stosunku do roku 2010 

czyli kwotę 9 954,20 zł dyrektorzy powinni zabezpieczyć w tegorocznych budżetach. 

Kierownik  Miensopust  poinformowała,  iż  koszt  aktualizacji  oprogramowania  obecnie 

funkcjonującego  w  księgowości  i  w  płacach  szkół/placówek  oświatowych  prowadzonego 

przez  firmę  Systemy  Informatyczne  QNT  w  Gliwicach  w  2010r.  wyniósłby  15 262  zł. 

Proponowane nowe oprogramowanie jest rozwiązaniem oszczędniejszym. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  wdrożenie  nowego  oprogramowania  

dla  księgowości  i  płac  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu  oraz  zabezpieczenie  ze  środków  będących  w  dyspozycji  Referatu  kwoty 

14 400 zł na przeszkolenie pracowników administracji (za wyjątkiem CKU, MOW). Kwotę 

na pokrycie różnicy w abonamencie w 2010r. dyrektorzy winni zabezpieczyć w tegorocznym 

budżecie, a na 2011r. ująć w planach finansowych.

Ad. 2

Protokół  Nr  169/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  01.06.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia 

kredytu przez Powiat Raciborski.

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

Starosta poinformował, iż w związku z nie wykonaniem planu dochodów z tytułu sprzedaży 

nieruchomości  po  byłym Szpitalu  Rejonowym położonym przy ul.  Bema 5  w Raciborzu 

należy zaciągnąć kredyt w kwocie 9.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu. Kredyt będzie podlegał spłacie w latach 2011 – 2020 z dochodów 

własnych  Powiatu.  Jak  podkreślił  Starosta  celowym  jest  zaciągnięcie  kredytu  właśnie  

w  2010r.,  gdyż  od  kolejnego  roku  zmieniają  się  zasady  finansowania  powiatów,  które 

wynikają ze zmiany ustawy o finansach publicznych. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  przez  Powiat  Raciborski  oraz  postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2010r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień  31.12.2009r.  przez  Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

i pokrycia straty netto.  

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  

na  dzień  31.12.2009r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r.

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

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

Wicestarosta  poinformował,  iż  w  związku  ze  zmianą  przepisów  prawnych  regulujących 

działalność  domów  pomocy  społecznej  Dyrektor  DPS  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu 

przygotował  nowy  statut,  który  należy  przedłożyć  Radzie  Powiatu  Raciborskiego  

do zatwierdzenia. Następnie omówił proponowane zmiany. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej  „Złota Jesień”  

w Raciborzu  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.06.2010r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim, 

z budżetu Powiatu Raciborskiego. 

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

Starosta  przypomniał,  iż  w dniach 19 maja  i  5  czerwca b.r.  wchodząca w skład powiatu 

tarnobrzeskiego  Gmina  Gorzyce  została  dotknięta  katastrofalną  powodzią.  Zalany  został 

obszar  o  powierzchni  ponad 4 000  ha,  na  którym znajduje  się  blisko  1 200 gospodarstw 

rolnych i posesji. Powódź dotknęła ponad 5 000 mieszkańców Gminy. Łączne szacunkowe 

straty w infrastrukturze publicznej na terenie Gminy Gorzyce wynoszą 30 000 000,00 zł.  

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej z budżetu 

Powiatu  Raciborskiego  w  kwocie  10 000,00  zł  dla  Gminy  Gorzyce  z  przeznaczeniem  

na usuwanie skutków powodzi. W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 

Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim, z budżetu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania 

Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.

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

Wicestarosta  zaproponował,  aby  dokonać  zmian  w  przedmiotowym  projekcie  uchwały 

polegających na wykreśleniu § 26 oraz ponownie skonsultować projekt z radcą prawnym. 

W/w propozycja  spotkała  się  z  akceptacją  zebranych.  Po  zmianie,  przedmiotowy projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Po  zmianie,  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  zasad  przyznawania  Stypendiów  Starosty 
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Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  –  mieszkańców  powiatu  raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r.

Starosta zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

raportu  z  I  ewaluacji  okresowej  „Strategii  Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego  

na lata 2008 – 2015” za okres od 01.07.2008 do 31.03.2010.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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  przyjęcia  raportu  z  I  ewaluacji  okresowej  „Strategii  Rozwoju 

Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2008  –  2015”  za  okres  od  01.07.2008  do  31.03.2010  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze. 

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

Starosta poinformował, iż w związku z koniecznością dostosowania opisu granic okręgów 

wyborczych  miasta  Racibórz  do  stanu  faktycznego  Rada  Miasta  Racibórz  w  uchwale  

z  dnia  28.04.2010r.  dokonała  niezbędnych  zmian.  Zmiany  polegały  na  ujęciu  

w  dotychczasowym  opisie  nowo  powstałych  bądź  dotychczas  niezamieszkałych  ulic.  

W związku  z  powyższym zachodzi  potrzeba  dokonania  zmian  w  uchwale  Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze. 

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  dotyczącej  podziału  powiatu  raciborskiego  

na okręgi wyborcze oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 22.06.2010r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił  o  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  dniu  22.06.2010r.  projektu  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad, 

sposobu  i  trybu  umarzania  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania 

ulg  w  spłacie  tych  należności,  a  także  wskazania  organów  do  tego  uprawnionych. 

Jednocześnie postanowił,  iż w przypadku gdy do dnia sesji  do tut.  Starostwa nie wpłynie 
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opinia Urzędu Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów w w/w sprawie projekt  ten zostanie 

wycofany z porządku obrad. 

Ad. 4

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  

z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  (2011)  jest  niezbędna  

dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin zapłaty upływa  w roku następnym 

(2011).

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym  (2011)  jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin 

zapłaty upływa w roku następnym (2011).

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia  

na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  osób 

fizycznych.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  nabycia  na  rzecz  Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta  omówił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia 

powierzenia  stanowiska dyrektora Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w Raciborzu  

przy ul. Jana 14.

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

Wicestarosta  zaproponował,  aby  przedłużyć  z  dniem  01.09.2010r.  do  dnia  31.08.2015r.  

Pani  Danucie  Hryniewicz  powierzenie  stanowiska  dyrektora  Poradni  Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu. Propozycja powyższa 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 przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

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

Zgodnie  z  ustaleniami  z  poprzedniego  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego 

Wicestarosta  zaproponował  ogłoszenie  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania 

publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej,  tj.  „Zorganizowanie 

dwóch, min. 3 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych,  

w każdym z  wyjazdów będzie  brało  udział  min.  42  uczestników”.  Środki  przeznaczone  

na realizację zadania wynoszą 2 x 20 000,00 zł. Zadanie publiczne tego samego rodzaju było 

finansowane przez Powiat Raciborski w roku 2009 kwotą 37 599,49 zł. 

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 pomocy społecznej.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 5

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  planów  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu, 

Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  realizacji  polecenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  11.05.2010r.  w  sprawie 

przygotowania  karty  informacyjnej  o  utworzeniu  Liceum  Plastycznego  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz Liceum Ogólnokształcącego (klasa policyjna)  

w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej powróci 

na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  zaprezentował  protokół  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w materiały stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  oraz  projektem  wystąpienia 

pokontrolnego  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Raciborzu w zakresie realizacji procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych  

i dokonywania wydatków obejmującej co najmniej 5 % wydatków rocznych w roku 2008.

Starosta  omówił  protokół  z  kontroli  doraźnej  przeprowadzonej  w Komendzie  Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w materiały stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  oraz  projektem  wystąpienia 

pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu w zakresie wydatków roku 2010. 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego z kontroli przeprowadzonej w dniach 24.05.2010r. i 01.06.2010r. w zakresie 

realizacji  uchwał  przyjętych  przez  Radę  w  2009r.  Jak  poinformował  Starosta  kontrola 
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wykazała prawidłową realizację uchwał, podjętych przez Radę w okresie od dnia 20.01.2009r. 

do dnia 22.12.2009r. realizowanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

W/w protokół stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Zespołu do przeprowadzenia merytorycznej  

i  formalnej  oceny  wniosku  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Raciborzu  dotyczącego 

zwiększenia o pięć osób liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu. 

Jak  poinformował  Przewodniczący  Zespół  pozytywnie  ocenił  przedmiotowy  wniosek  

po względem formalnym, jak i merytorycznym. W szczególności Zespół pozytywnie ocenił 

inicjatywę  zwiększenia  o  pięć  osób  liczby  uczestników  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  

w Raciborzu, od dnia 01.09.2010r. Niezbędne środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób  Niepełnosprawnych  do  zrealizowania  tego  zadania  wynoszą:  24 615,00  zł.  Ponadto 

Powiat Raciborski zobowiązany jest zapewnić udział środków własnych na poziomie 10%. 

W  pracy  Zespołu  czynnie  uczestniczył  również  wnioskodawca,  a  w  jego  siedzibie 

przeprowadzono wizję lokalną. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  pismem  Przewodniczącego  Zespołu  

do przeprowadzenia merytorycznej i formalnej oceny wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Raciborzu  dotyczącego  zwiększenia  o  pięć  osób  liczby uczestników Warsztatu  Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu. Polecił, aby na posiedzenie w dniu 29.06.2010r. Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych przygotował kartę informacyjną z propozycją rozstrzygnięcia dotyczącą 

ewentualnego zwiększenia o pięć osób liczby uczestników WTZ wraz z określeniem terminu 

oraz  środków  niezbędnych  na  ten  cel.  W w/w  posiedzeniu  Zarządu  uczestniczyć  będzie 

Kierownik  WTZ  w  Raciborzu  Franciszek  Mandrysz  oraz  Dyrektor  PCPR  w  Raciborzu 

Henryk Hildebrand, o czym Referat Spraw Społecznych poinformuje zainteresowanych.

Starosta  przedstawił  informację  o  terminach  posiedzeń  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska  oraz  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą 

zaplanowanych na czerwiec 2010r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Zarząd  PKS  w Raciborzu  Sp.  z  o.  o.  zawiadomił  o  zwołaniu 

Zwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników,  które  odbędzie  się  w  dniu  15.06.2010r.  

10



o godz. 09.00 w siedzibie Spółki. W związku z powyższym po w/w Zgromadzeniu rozpocznie 

się posiedzenie Zarządu. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pisma Dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,  którzy zwrócili  się z prośbą  

o zwiększenie planów finansowych wydatków. 

Po analizie pisma Dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu nr 1/3014/26/10 z dnia 31.05.2010r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Dyrektorowi  szczegółowo  przeanalizować  wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych tak aby zabezpieczyć środki na wydatki związane  

z  wpłatami  na  PFRON oraz  na  wydatki  związane  z  Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych.  Jednocześnie  polecił,  aby  Dyrektor  przedstawił  szczegółową  analizę  

wg  paragrafów  łącznie  z  kwotami  całego  budżetu  jednostki  (nie  dotyczy  to  paragrafów 

płacowych).  Po  przedstawieniu  w/w  informacji  Zarząd  podejmie  decyzję  w  sprawie 

zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  ZSO  Nr  1  w  Raciborzu  na  2010  rok.  

O powyższym w/w Dyrektora poinformuje Skarbnik Powiatu. 

Nawiązując  do  pisma  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  nr  ZSS-RA-

3313/30/10 z dnia 31.05.2010r. Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi ponownie 

szczegółowo  przeanalizować  wydatki  rzeczowe  tak  aby  zabezpieczyć  środki  na  wydatki 

związane  z  Zakładowym  Funduszem  Świadczeń  Socjalnych.  Jednocześnie  polecił,  

aby  Dyrektor  przedstawił  szczegółową  analizę  wg  paragrafów  łącznie  z  kwotami  całego 

budżetu  jednostki  (nie  dotyczy  to  paragrafów  płacowych).  W przypadku  gdy  nie  będzie 

możliwości  dokonania  przesunięć  Zarząd  podejmie  decyzję  o  zwiększeniu  budżetu  

o  kwotę  6.222  zł,  natomiast  kwota  3.000  zł  powinna  zostać  przesunięta  z  wydatków 

majątkowych. O powyższym w/w Dyrektora poinformuje Skarbnik Powiatu. 

Skarbnik  Powiatu  omówiła  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł 

Różnych  w  Raciborzu,  który poinformował,  iż  przekazał  w  dniu  02.06.2010r.  na  konto  

tut. Starostwa środki pobrane nienależnie przez A. Gawłowską z budżetu Zespołu łącznie  

w  wysokości  31.000  zł.  Od  w/w  kwoty  zostały  naliczone  odsetki  ustawowe  za  okres  

od  27.11.2008r.  do  31.12.2009r.  łącznie  w  wysokości  4.368,30  zł.  Z  uwagi  na  znaczące 

uszczuplenie  wpływów  z  ZFŚS  jednostki  w  roku  2010  Dyrektor  prosi  o  umorzenie  

w/w odsetek. 

Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu nr ZSBiRR-3014-13/2010 z dnia 02.06.2010r. Zarząd Powiatu Raciborskiego 
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nie wyraził zgody na umorzenie naliczonych odsetek w wysokości 4.368,30 zł od środków 

pobranych  nienależnie  przez  A.  Gawłowską  z  budżetu  Zespołu  Szkół  Budowlanych  

i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu.  O  powyższym  w/w  Dyrektora  poinformuje  Skarbnik 

Powiatu.

Wicestarosta  poinformował,  iż  w  dniu  13.06.2010r.  o  godz.  10.00  w  Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Raciborzu odbędzie się powiatowy konkurs fryzjerstwa pn. „Cięcia 

i upięcia”. Organizatorami zmagań są tut. Starostwo, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu 

i Salon Fryzjerski Olymp w Raciborzu. 

Ad. 6

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  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLV/420/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.05.2010r.  w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLV/421/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.05.2010r.  w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2010r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.
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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  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLV/422/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.05.2010r.  w  sprawie  zakresu  

i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLV/423/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.05.2010r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na  nabycie  na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność osób fizycznych.

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLV/424/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.05.2010r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji n/w Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:

1. Nr XLV/425/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony  

dla Powiatu Raciborskiego”, 

2. Nr XLV/426/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego”,

3. Nr XLV/427/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego”.

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za ich realizację.

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwał stanowi załącznik nr 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Biura  Rady do określenia  realizacji  Uchwały Nr  XLV/428/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.05.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu złożonej przez Pana Krzysztofa Kretka.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 36 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  XLV/429/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.05.2010r.  w  sprawie  nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  
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do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLII/403/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  30.03.2010r.  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/10.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.06.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.06.2010r. 

3. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  oprogramowania  

dla  księgowości  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski – uzupełnienie kart z dnia 29.04.2010r. i 17.05.2010r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  

przez Powiat Raciborski.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2009r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  

i pokrycia straty netto.  

8. Projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  zatwierdzenia  statutu  Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w  formie  dotacji  celowej  dla  Gminy  Gorzyce  w  powiecie  tarnobrzeskim,  z  budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania Stypendiów 

Starosty  Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  –  mieszkańców  Powiatu 

Raciborskiego.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania Stypendiów 

Starosty  Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  –  mieszkańców  powiatu 

raciborskiego – po zmianie. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia raportu z I ewaluacji 

okresowej  „Strategii  Rozwoju  Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015” za okres  

od 01.07.2008 do 31.03.2010.

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

podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.
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15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

16. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  przekazania  kierownikom 

jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  umów,  których 

realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011).

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  

w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  

i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011).

18. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia  na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nabycia  na  rzecz  Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych.

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia 

stanowiska  dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Raciborzu  

przy ul. Jana 14.

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy społecznej.

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

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

25. Protokół  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w  Raciborzu  oraz  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  (pismo  nr  TK.  0913-3-3/10  

z dnia 01.06.2010r.). 

26. Protokół  z  kontroli  doraźnej  przeprowadzonej  w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej 

Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  oraz  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  (pismo  

nr TK. 0913-4-4/10 z dnia 01.06.2010r.). 
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27. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  kontroli 

przeprowadzonej  w  dniach  24.05.2010r.  i  01.06.2010r.  w  zakresie  realizacji  uchwał 

przyjętych przez Radę w 2009r.

28. Pismo Przewodniczącego Zespołu do przeprowadzenia merytorycznej i formalnej oceny 

wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu dotyczącego zwiększenia o pięć osób 

liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu z dnia 26.05.2010r.

29. Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaplanowanych na czerwiec 

2010r. (pismo nr BR. 0058-7-6/10 z dnia 07.06.2010r.). 

30. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLV/420/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

31. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/421/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego.

32. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLV/422/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie zakresu  

i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

33. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XLV/423/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność osób fizycznych.

34. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XLV/424/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie 

wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  lokalowej  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

35. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji n/w Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:

1) Nr XLV/425/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony  

dla Powiatu Raciborskiego”, 

2) Nr XLV/426/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego”,
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3) Nr XLV/427/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego”.

36. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLV/428/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu złożonej przez Pana Krzysztofa Kretka.

37. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLV/429/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLII/403/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  30.03.2010r.  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego 

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie.
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