
PROTOKÓŁ  NR 176/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  175/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.07.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  175/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  22.07.2010r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  

przyjęcia  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu raciborskiego.  

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  zaopiniował  pozytywnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  powiatu  raciborskiego  oraz  polecił  skierować  

w/w projekt uchwały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Ad. 3

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 156/575/10 z dnia 09.07.2010r. zatwierdził plan 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2010 r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. 

w  Raciborzu  w  obiektach  dzierżawionych  od  Powiatu  Raciborskiego.  Plan  przewiduje 

wykonanie  w  Przychodni  „Ocicka”  przy  ul.  Ocicka  51a  oraz  Przychodni  „Śródmieście” 

przy ul.  Klasztorna 10 prac remontowych na kwotę 180 000,00 zł.  Kwota  jaką  „Centrum 

Zdrowia” powinno przeznaczyć na remonty została obliczona na podstawie aneksu nr 1/2007 

z dnia 2 lipca 2007 r. do umowy dzierżawy, gdzie stawka czynszu za m2 wynosiła 7,50 zł, 

a  miesięczna  stawka  czynszu  15 841,86 zł. Dnia  1  lipca  2010 r.  do  umowy  dzierżawy 

z „Centrum Zdrowia” wprowadzony został aneks nr 1/2010, w którym stawka czynszu za m2 

wynosi  9,00 zł,  a  miesięczna  stawka  czynszu  19 010,23 zł.  W  związku  z  powyższym 

„Centrum Zdrowia” w 2010 r. w remonty dzierżawionych obiektów powinno zainwestować 

kwotę  209 112,48 zł  zwolnienia  z  czynszu  i  co  najmniej  kwotę  14 290, 20 zł  

z poddzierżawiania pomieszczeń, co daje łącznie 223 402,68 zł. 

Zarząd  Powiatu  zaakceptował  propozycję  wykonania  dodatkowych  robót  w  Przychodni 

„Śródmieście”  przy  ul.  Klasztornej  10.  Kwota  jaką  „Centrum  Zdrowia”  przeznaczy  

na  remonty  w  2010 r.  wzrośnie  z  180 000,00 zł  do  205 000,00 zł.  Będzie  to  kwota  

o  18 402,68 zł  niższa  od  kwoty  223 402,68 zł,  czyli  sumy  zwolnień  z  czynszu  

i poddzierżawiania pomieszczeń, jakie „Centrum” powinno zainwestować. Ponieważ w latach 

2004 – 2009 powstała nadwyżka pomiędzy kwotami, zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu, 

jakie „Centrum Zdrowia” zainwestowało w remonty obiektów, a kwotami jakie „Centrum” 

powinno zainwestować, pozostająca w roku 2010 kwota 18 402,68 zł zmniejszy tę nadwyżkę 

do kwoty 19 359,18 zł.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 
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zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2010r.  przez „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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.

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.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody  rocznej  dla  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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

Rada Społeczna SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu wystąpiła w dniu 14.06.2010r.  

z wnioskiem do Zarządu o przyznanie Dyrektorowi nagrody rocznej za 2009r. w wysokości 

trzykrotnej pensji. Jednocześnie przedstawiła komplet załączników umożliwiających podjęcie 

decyzji  przez  Zarząd  Powiatu,  określonych  w  ust.  5  załącznika  nr  2  do  Uchwały  

Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 06.07.2010r. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  rocznej  

dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w wysokości trzykrotnej pensji tj. 37.275zł.

3



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

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej nr 2956S Radonia – Wiśnicze.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2956S Radonia – 

Wiśnicze.

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  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 14 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 (A. Karwowska-Kosztyła).

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

Starosta 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 16 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 (I. Macyszyn).

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (S. Patała).

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (J. Opiela).

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (A. Gorki).

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 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 powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (E. Witkowska).

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  wyrażenia  zgody  na  zlecenie  wykonania  przyłącza  do  sieci  ciepłowniczej  

na nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.

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

Starosta  przywitał  obecnego  na  posiedzeniu  p.  Pawła  Mileja  zarządcę  i  rzeczoznawcę 

nieruchomości.  Pan P. Milej przedstawił ponownie ofertę dot.  zarządzania nieruchomością 

zlokalizowaną w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. Jednocześnie podkreślił,  iż bardzo ważną 

kwestią  jest  bieżące  ustalenie  stanu  prawnego,  technicznego  w/w  nieruchomości  oraz 

zapoznanie się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną. 

Zarząd  Powiatu  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  wyrażenia  zgody  na  zlecenie  wykonania  przyłącza  do  sieci  ciepłowniczej  

na  nieruchomości  zlokalizowanej  w  Raciborzu  przy  ulicy  Ludwika  4.  Mając  na  uwadze 

zaplanowane  spotkanie  z  pozostałymi  akcjonariuszami  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu w dniu 09.08.2010r. 

oraz zlecenie opracowania przez Biuro Obsługi Prawnej opinii prawnej dotyczącej dalszego 

sposobu  postępowania  władz  Powiatu  i  tut.  Starostwa  wobec  Spółki,  Zarząd  Powiatu 

podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie w terminie późniejszym. 

Starosta  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  zorganizować  spotkanie  z  pozostałymi  akcjonariuszami  Agencji  Rozwoju 

Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu  Raciborskiego  S.A.  w  Raciborzu  

w dniu 09.08.2010r. o godz. 9.00 w tut. Starostwie nt. bieżącej sytuacji oraz dalszego sposobu 

postępowania akcjonariuszy wobec Spółki.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu”.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

W  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu,  na  wykonawcę  zadania  pn.: „Termomodernizacja 

budynków Zespołu  Szkół  Specjalnych  przy ul.  Królewskiej  19  w Raciborzu”, wyłoniono 

Firmę Budowlaną Adam Czupryn z  Knurowa,  która zaoferowała najniższą  cenę tj.  kwotę 

1 054 851,19 zł (brutto) za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót.

W  trakcie  realizacji  zaszła  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  nie  ujętych  

w w/w przedmiarze które dotyczą robót budowlanych i instalacyjnych: 

1. dwukrotne malowanie istniejących ram stalowych konstrukcji okien 365,60m,

2. demontaż i montaż krat okiennych sali gimnastycznej 100,10 m2,

3. wymiana skorodowanych  rur wywiewnych kanalizacyjnych na dachu 12 szt.,

4. demontaż i montaż obudów grzejnikowych 43,638 m2,

5. wymiana zaworów grzejnikowych o średnicy 20 mm 70 szt.,

6. dwukrotne malowanie rur stalowych na całym budynku 35,00m,

7. ustawienie  i  przesuwanie   rusztowań  warszawskich  w  związku  z  wymianą  zaworów 

grzejnikowych na sali gimnastycznej 1 kolumna, 3 przesuwania.

Zgodnie z skorygowanymi kosztorysami wartość robót dodatkowych obejmujących powyższe 

roboty  wynosi  18 394,82 zł (brutto).

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  przy  ul.  Królewskiej  19  

w Raciborzu” do kwoty 18.394,82zł.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian  

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

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  planów  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu, 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu,  Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Starosta omówił kartę  informacyjną  Wydziału Finansowego dot.  przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  przedstawienia  raportów z  przedkładanych sprawozdań przez  jednostki  organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego.

Skarbnik Powiatu przedstawiła:

– odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WA-0250/51/10 z dnia 08.07.2010r. 

dot. możliwości udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  i  niedziałających  w  celu  osiągania  zysku.  W  związku  z  powyższym 

Starosta  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa przygotować kartę informacyjną dot. możliwości prawnych i finansowych 

oraz zasad udzielania dotacji  celowych z budżetu Powiatu dla jednostek samorządu 

terytorialnego na inwestycje o charakterze proekologicznym, które do 2009r. udzielane 

były  bezpośrednio  z  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej  osobom fizycznym,  na  jedno  z  kolejnych  posiedzeń  Zarządu.  Kserokopia  

w/w odpowiedzi stanowi załącznik nr 30 do protokołu,

– interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej  w Katowicach nr  IBPP2/443-

324/10/BW z  dnia  07.07.2010r.  nt.  podatku  od  towarów  i  usług  po  nieodpłatnym 

nabyciu  należących  do  Skarbu  Państwa  udziałów  Przedsiębiorstwa  Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu. Kserokopia w/w interpretacji stanowi załącznik 

nr 31 do protokołu,

– Uchwałę  Nr  4100/III/85/2010  III  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie pozytywnej opinii o możliwości spłaty przez 

Powiat Raciborski kredytu w wysokości 9.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu. Kserokopia w/w  uchwały stanowi załącznik 

nr 32 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. -----------------

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.07.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.07.2010r. 

3. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  o stanie 

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  powiatu 

raciborskiego.  

4. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zatwierdzenia  planu  remontów, 

które  mają  być  przeprowadzone  w  2010r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

5. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2010r. przez „Centrum 

Zdrowia”  Spółka  z  o.o.  w  Raciborzu  w  obiektach  dzierżawionych  od  Powiatu 

Raciborskiego.

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 przyznania nagrody rocznej 

dla  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  rocznej  

dla  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  projektu 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

nr 2956S Radonia – Wiśnicze.
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13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały 

Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2956S 

Radonia – Wiśnicze.

14. 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.

15. 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 (A. Karwowska-Kosztyła).

16. 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.

17. 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 (I. Macyszyn).

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (S. Patała).

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (J. Opiela).

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (A. Gorki).
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24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2w Raciborzu ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (E. Witkowska).

26. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  wyrażenia  zgody  

na zlecenie wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej na nieruchomości zlokalizowanej 

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.

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

robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół 

Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu”.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

29. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

30. Kserokopia  pisma  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  nr  WA-0250/51/10  

z dnia 08.07.2010r. 

31. Kserokopia  interpretacji  indywidualnej  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Katowicach  

nr IBPP2/443-324/10/BW z dnia 07.07.2010r. 

32. Kserokopia  Uchwały  Nr  4100/III/85/2010  III  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Katowicach  (pismo nr WA-4102/298/2010 z dnia 14.07.2010r.).
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