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PROTOKÓŁ  NR 173/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 lipca 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. 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. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.06.2010r.  

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 Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu Wojciecha Janiczko i poinformował, iż wizyta związana jest z omawianą  

na poprzednim posiedzeniu propozycją utworzenia Liceum Plastycznego w w/w Szkole. 

Jednocześnie poprosił Dyrektora o opinię w przedmiotowej sprawie.  
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Dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu Wojciech Janiczko poinformował, iż nauka w liceum 

plastycznym trwa 4 lata. Po jej ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy plastyka  

i jednocześnie przystępuje do egzaminu maturalnego. Uczniowie w czteroletnim cyklu 

kształcenia uczestniczą w zajęciach z zakresu kształcenia ogólnego oraz uczęszczają  

na zajęcia edukacyjne artystyczne. Jak poinformował, uzyskał zapewnienie ze strony Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, że nauczyciele akademiccy pracujący 

w raciborskiej uczelni posiadają kwalifikacje do nauczania w liceum plastycznym. Zatem 

brakująca kadra pedagogiczna (do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia artystycznego) 

pozyskana zostałaby z PWSZ w Raciborzu. Ponadto Rektor PWSZ w Raciborzu jest gotowy 

udostępnić odpłatnie pomieszczenia uczelni i bazę na potrzeby funkcjonowania liceum 

plastycznego, jak również niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dyrektor zaproponował, 

aby w przypadku podjęcia decyzji o utworzeniu liceum plastycznego uruchomić jeden oddział 

z proponowanymi profilami: fotografia i grafika, ewentualnie aranżacja przestrzeni. Wyraził 

jednak wątpliwość, czy w/w oddział będzie liczył 32 uczniów.  

Konkludując Dyrektor Janiczko stwierdził, iż utworzenie liceum plastycznego to poważne 

przedsięwzięcie z punktu widzenia Szkoły, które obarczone jest ryzykiem ze względu  

na m.in. fakt, iż nie rozeznano, czy i jakie jest zainteresowanie młodzieży utworzeniem 

nowego typu szkoły. Przypomniał, iż najbliższe licea plastyczne o znaczącej renomie znajdują 

się w Opolu i w Katowicach. Z drugiej strony utworzenie liceum plastycznego pozwoli 

zwiększyć konkurencyjność Szkoły w stosunku do powiatów ościennych. Ważne jest również 

to, iż Rektor PWSZ w Raciborzu jest zainteresowany inicjatywą uruchomienia liceum 

plastycznego, mając na względzie fakt, że po jego ukończeniu młodzież będzie mogła 

kontynuować naukę w funkcjonującym w PWSZ Instytucie Sztuki. W przypadku podjęcia 

decyzji o utworzeniu liceum plastycznego w ZSO Nr 1 w Raciborzu celowym jest 

przeprowadzenie już w grudniu 2010r. akcji promującej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi  

przez Dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu podjął decyzję o rozpoczęciu procedury utworzenia 

Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego wyrażający wolę utworzenia Liceum na sesję  

w sierpniu 2010r. Polecił także przygotować projekt trójstronnego porozumienia, które 

Powiat będzie zawierał w w/w sprawie z Rektorem PWSZ w Raciborzu i Dyrektorem ZSO  

Nr 1 w Raciborzu w terminie do 20.07.2010r. 
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Analizując wstępnie wyniki naboru do kierowanej jednostki na rok szkolny 2010/2011, 

Dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu poinformował, iż wystąpi z prośbą o przydzielenie 

dodatkowych godzin na zajęcia międzyoddziałowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu 

DSD (głównie z myślą o byłych absolwentach Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 

oraz osobach, które chciały podjąć naukę w oddziale dwujęzycznym).  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.06.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zarządu Wicestarosta zapoznał zebranych 

z poprawionym projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybu 

powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu 

oraz jej organizacji i trybu działania. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania polecił:  

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 1 załącznika nr 1, który po zmianie otrzymał brzmienie: 

„Decyzję o utworzeniu lub odmowie utworzenia Powiatowej Rady Pożytku Publicznego  

w Raciborzu podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały”,  

2. zmienić brzmienie § 1 ust. 2 załącznika nr 1, który po zmianie otrzymał brzmienie: 

„Uchwałę, o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez jej 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu,  

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku 

regionalnym”,  

3. zmienić kolejność ustępów w § 2 w ten sposób, że ust. 3 staje się ust. 1, ust. 1 staje się  

ust. 2, a ust. 2 ust. 3 bez zmian ich treści,  

4. zmienić brzmienie § 1 ust. 1 załącznika nr 2, który po zmianie otrzymał brzmienie:  

„Przewodniczącego Rady powołuje Zarząd Powiatu spośród członków Rady w drodze 

uchwały” oraz dopisać w § 1 ust. 2 w brzmieniu: „Przewodniczącego Rady odwołuje 
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Zarząd Powiatu w drodze uchwały”. Dotychczasowe ust. 2 – 4 stają się ust. 3 – 5  

bez zmiany ich treści. 

 

Po dokonaniu w/w zmian Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania 

członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej 

organizacji i trybu działania oraz polecił skierować w/w projekt uchwały  

do konsultacji poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

Po zmianie w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji oraz polecił skierować w/w projekt uchwały  

do konsultacji poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

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 6 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych  

oraz nauczycieli emerytów i rencistów. 

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

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

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

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby przedłużyć z dniem 01.09.2010r. do 31.08.2015r. Pani Elżbiecie 

Biskup powierzenie stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12. Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

Jednocześnie mając na względzie fakt odstąpienia przez Zarząd Powiatu od procedury 

przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: MDK w Raciborzu i PPP  

w Raciborzu i w związku z przedłużeniem powierzenia tych stanowisk Pani Elżbiecie Biskup  

oraz Pani Danucie Hryniewicz polecił, aby w/w Dyrektorzy przedstawili koncepcje 
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funkcjonowania placówek na najbliższe 5 lat w terminie do 27.08.2010r.  

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje w/w Dyrektorów. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie 

Chudzińskiej – Latacz do podejmowania czynności związanych z pozyskaniem środków  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu 

„Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego, numer konkursu 2/POKL/9.2/2009, a w przypadku uzyskania dofinansowania 

do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz 

do podejmowania czynności związanych z pozyskaniem środków o dofinansowanie projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Sukces zawodowy 

młodzieży sukcesem Europy”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, numer konkursu 

2/POKL/9.2/2009, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Nędza na lata 

2010-2013”. 

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

Jak poinformował Starosta Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

zaproponował, aby zaopiniować pozytywnie projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami 

dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na usunięcie drzew przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

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

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. nie podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu,  

2. polecił, aby Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa 

sprawdził czy usunięcie w/w drzew jest celowe mając na względzie zapisy ustawy  

o ochronie przyrody,  

3. polecił, aby przy przygotowywaniu kolejnych projektów uchwał w sprawie usunięcia 

drzew zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego każdorazowo Referat Gospodarki Nieruchomościami występował o opinię 

o której mowa w ust. 2.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w/w projekt uchwały po uzyskaniu stosownej 

opinii Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa zostanie omówiony  

na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta omówił projekt Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  

ds. nadzorowania i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie obiektów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu uszkodzonych  

lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby w celu właściwego nadzoru i rozliczenia zadania polegającego  

na remoncie lub odbudowie obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu uszkodzonych lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów 

deszczu w maju 2010r. powołać komisję w skład, której wejdą: pracownicy tut. Starostwa 

oraz Dyrektor ZSOMS w Raciborzu. Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji  

ds. nadzorowania i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie obiektów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu uszkodzonych  

lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

W dalszej kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania komisji ds. nadzorowania i rozliczenia zadania polegającego na 

remoncie lub odbudowie dróg powiatowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek 

intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby w celu właściwego nadzoru i rozliczenia zadania polegającego  

na remoncie lub odbudowie dróg powiatowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek 

intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. powołać komisję w skład, której wejdą: 

pracownicy tut. Starostwa oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji ds. nadzorowania  

i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie dróg powiatowych 

uszkodzonych lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Starosta szczegółowo omówił zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Po ich analizie, Zarząd postanowił, 

aby w ust. 5 dopisać pkt 1 dotyczący realizacji przez dyrektora zaopiniowanego przez Radę 

Społeczną planu finansowego zakładu na dany rok.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
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wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania 

nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

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

Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót związanych z dostosowaniem lądowiska dla śmigłowców 

sanitarnych do wymogów Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwiających lądowanie w porze 

nocnej oraz uzgodnionych z Szpitalem Rejonowym na zadaniu: „Budowa Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót związanych  

z dostosowaniem lądowiska dla śmigłowców sanitarnych do wymogów Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego umożliwiających lądowanie w porze nocnej oraz uzgodnionych ze Szpitalem 

Rejonowym w Raciborzu na zadaniu: „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” do kwoty 

65 018,94 zł (brutto). Przed rozpoczęciem prac Inwestor Zastępczy winien zatwierdzić 

przedstawiony kosztorys ofertowy wykonawcy oraz podpisać z Powiatem Raciborskim aneks 

do umowy powierniczej. Środki na ten cel zabezpieczone są w dziale 851, rozdziale 85111,  

§ 6050, poz. WPI 1.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Dobudowa pomieszczenia trenerów  

i siłowni oraz remont istniejących sanitariatów w obiekcie sportowym sali gimnastycznej  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Dobudowa pomieszczenia trenerów i siłowni oraz remont istniejących sanitariatów  

w obiekcie sportowym sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy 

ulicy Zamkowej 1” do kwoty 8 060,26 zł (brutto). Umowa na roboty dodatkowe powinna być 

podpisana po zmniejszeniu aneksem wynagrodzenia z umowy nr SZ 2222/13/2010 o kwotę 

18 273,54 zł. Płatne z działu 801, rozdziału 80130, § 6050, poz. WPI 9.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia przez 

Zarząd Powiatu oferty MKZ „Unia” w Raciborzu na organizację IV Mistrzostw Polski  

w Zapasach Plażowych w ramach XVIII Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny  

i dh. A. Malinowskiego i udzielenie w trybu pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji 

w/w zadania publicznego w dniach od 21 do 22 sierpnia 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

wszcząć procedurę rozpatrzenia oferty MKZ „Unia” Racibórz na organizację IV Mistrzostw 

Polski w zapasach plażowych i pokazu zapaśniczego w ramach XVIII Memoriału  

im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego i udzielenia w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w dniach od 21 do 22 sierpnia 2010r. 

W tym celu Referat Edukacji, Kultury i Sportu zamieścił na okres 7 dni ofertę MKZ „Unia” 

Racibórz w BIP-ie Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego w wersji 

elektronicznej oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.  

Do w/w oferty nie wniesiono żadnych uwag z zewnątrz. Wobec powyższego można 

przystąpić do podpisania umowy o dotację na realizację przez MKZ „Unia”  

w Raciborzu zadania publicznego opisanego w złożonej ofercie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

podjąć czynności związane z niezwłocznym zawarciem przez Zarząd umowy o udzielenie 

dotacji MKZ „Unia” Racibórz na organizację IV Mistrzostw Polski w zapasach plażowych  

i pokazu zapaśniczego w ramach XVIII Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny  

i dh. A. Malinowskiego w kwocie 5 000 zł. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno – Administracyjnego  

dot. zaprojektowania i wykonania systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa  

przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
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Starosta przypomniał, iż system klimatyzacyjny w budynku tut. Starostwa przy pl. Okrzei 4 

miał zostać wykonany w dwóch etapach: w bieżącym roku budżetowym na III piętrze  

a w przyszłym roku na I piętrze. Pojawiła się jednak możliwość sfinansowania tej inwestycji 

w całości ze środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie. Szacunkowy koszt budowy 

systemu określony został na 150 000 zł, z czego 85 000 zł przewidziano na rok bieżący  

a pozostała część ma pochodzić z budżetu przyszłorocznego.  

Starosta przekazał, iż po szczegółowej analizie planowanych inwestycji, obejmujących 

budynek Starostwa, ustalono, że wskazane jest połączenie dwóch inwestycji: budowy Biura 

Obsługi Klientów oraz wykonanie izolacji pionowej budynku. Przemawiają za tym względy 

praktyczne jak i formalne. Prace będą prowadzone w tym samym czasie, co znacznie skróci 

uniedogodnienia spowodowane remontem. W związku z faktem, iż budowa Biura Obsługi 

Klientów będzie finansowana w znacznej części z przyszłorocznego budżetu, środki, jakie 

zostały zabezpieczone na izolację budynku w kwocie 80 000 zł można wykorzystać jeszcze  

w tym roku na sfinansowanie systemu klimatyzacyjnego w całości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na budowę systemu klimatyzacyjnego  

w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu w bieżącym roku budżetowym w pełnym 

zakresie.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

dot. informowania o przeprowadzonych auditach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Wicestarosta, chwaląc pracę auditorów 

wewnętrznych, którzy przeprowadzili w I półroczu 2010r. 15 auditów wewnętrznych. 

Pozytywnie ustosunkował się również do przeprowadzonych auditów pozaplanowych,  

które zostały wykonane w IV kwartale 2009r. Zdaniem Wicestarosty celowym jest, aby 

powyższe działania były kontynuowane.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. informowania  

o przeprowadzonych auditach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego  

w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 
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W/w informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Wicestarosta, który poinformował,  

iż w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie 

wspierania osób niepełnosprawnych pn. „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych 

działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy” w wyznaczonym 

terminie wpłynęły oferty: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” w Rybniku oraz 

Stowarzyszenia „PERSONA” na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w Raciborzu. W wyniku dokonania oceny merytorycznej złożonych ofert Komisja przyznała 

ofercie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” w Rybniku 80 punktów  

na 80 możliwych do uzyskania, a ofercie Stowarzyszenia „PERSONA” na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu 69 punktów na 80 możliwych do uzyskania. 

Komisja proponuje przyznać dotację Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS”  

w Rybniku w wysokości 39 050,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego w zakresie osób niepełnosprawnych pn. „Organizowanie i prowadzenie 

zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy”  

i postanowił przyznać dotację na realizację w/w zadania Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych „CRIS” w Rybniku w wysokości 39 050,00zł. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, który prosi o dokonanie zmian w planie finansowym 

wydatków budżetowych na 2010r. poprzez zmniejszenie środków w § 4040 Dodatkowe 

wynagrodzenia roczne o kwotę 2 018 zł i zwiększenie ich w § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

o kwotę 2 018 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagrody jubileuszowej 

dla pracownika obsługi jednostki, z uwagi na dostarczone dodatkowe świadectwa pracy 

upoważniające do otrzymania nagrody jubileuszowej w roku 2010 a nie ujęte w planie 

finansowym ZSO Nr 2 w Raciborzu. Jak dodała Skarbnik Powiatu w/w pismo należy 

potraktować informacyjnie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu nr ZSO NR 2/3014/20/10 z dnia 14.06.2010r.  

dot. zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2010r. 

 



 13 

Skarbnik Powiatu przedstawiła komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Katowicach wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów 

ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią w/w komunikatu wyjaśnienia udzielone 

przez Izbę nie będą wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaśnienia, jak również  

dla Kolegium Izby. 

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/431/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/432/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/433/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zaciągnięcia 
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kredytu przez Powiat Raciborski, polecając Skarbnikowi Powiatu poinformowanie Zarządu  

o kolejnym etapie realizacji Uchwały. 

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

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uszczegółowić kartę informacyjną 

Referatu do określenia realizacji Uchwały Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22.06.2010r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego o informacje jak 

Uchwała będzie realizowana w przyszłości, tj. po przyjęciu wzoru wniosku o przyznanie 

Stypendiów. Karta informacyjna po uzupełnieniu będzie omawiana na kolejnym posiedzeniu.  

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

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

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/438/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych 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 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – polecił 

Skarbnikowi Powiatu uszczegółowić pkt 5 karty informacyjnej Wydziału Finansowego  
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do określenia realizacji Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22.06.2010r. 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. Karta informacyjna po uzupełnieniu będzie 

omawiana na kolejnym posiedzeniu.  

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

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji: 

1. Uchwały Nr XLVI/441/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze,  

2. Apelu Nr XLVI/5/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zintensyfikowania działań zmierzających do sfinalizowania budowy zbiornika „Racibórz 

Dolny”.  

Karta informacyjna Biura Rady 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. ------------------------- 

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2010r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania 

członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej 

organizacji i trybu działania. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania 

członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej 

organizacji i trybu działania – po zmianie.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2010. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów  

i rencistów. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów  

i rencistów. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej  

– Latacz do podejmowania czynności związanych z pozyskaniem środków  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł 

projektu „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego, numer konkursu 2/POKL/9.2/2009, a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej  

– Latacz do podejmowania czynności związanych z pozyskaniem środków  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł 

projektu „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego, numer konkursu 2/POKL/9.2/2009, a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

drzew przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  

ds. nadzorowania i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie 

obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

uszkodzonych lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji ds. nadzorowania 

i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie obiektów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu uszkodzonych  

lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 
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21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  

ds. nadzorowania i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie dróg 

powiatowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu  

w maju 2010r. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji ds. nadzorowania 

i rozliczenia zadania polegającego na remoncie lub odbudowie dróg powiatowych 

uszkodzonych lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku 

o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

26. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót związanych z dostosowaniem lądowiska dla śmigłowców sanitarnych do wymogów 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwiających lądowanie w porze nocnej  

oraz uzgodnionych z Szpitalem Rejonowym na zadaniu: „Budowa Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu”. 

27. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Dobudowa pomieszczenia trenerów i siłowni  

oraz remont istniejących sanitariatów w obiekcie sportowym sali gimnastycznej  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

28. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty MKZ „Unia” w Raciborzu na organizację IV Mistrzostw Polski  

w Zapasach Plażowych w ramach XVIII Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny  

i dh. A. Malinowskiego i udzielenie w trybu pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji w/w zadania publicznego w dniach od 21 do 22 sierpnia 2010r. 

29. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. zaprojektowania  

i wykonania systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4  

w Raciborzu. 

30. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. informowania  
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o przeprowadzonych auditach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. 

31. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania 

osób niepełnosprawnych. 

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

Nr XLVI/431/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

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

programu inwestycyjnego. 

33. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/432/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

34. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/433/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.  

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

Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zasad 

przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego. 

36. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLVI/438/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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. 

37. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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. 

38. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XLVI/441/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze,  
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2) Apelu Nr XLVI/5/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zintensyfikowania działań zmierzających do sfinalizowania budowy zbiornika „Racibórz 

Dolny”.  


