
PROTOKÓŁ  NR 180/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 31 sierpnia 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  179/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.08.2010r. 

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  179/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  24.08.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  
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na  2010r.  oraz  postanowił  o  jej  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 31.08.2010r.

Starosta  omówił  nową  wersję  projektu  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 4 do protokołu.

Starosta poinformował, iż zmienia się WPI w związku z przyjęciem zadania pn. „Usuwanie 

skutków zniszczeń powstałych  w wyniku klęski  żywiołowej  –  powodzi  w Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu”  w  związku  z  planowanym 

zakończeniem realizacji tego zadania w 2011r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2010r.  dotyczących  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jej 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

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

Wicestarosta przekazał, iż zgodnie z uwagami zgłaszanymi na posiedzeniach Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego tekst statutu PCPR w Raciborzu uzupełniono o zadania publiczne  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  statutu  Powiatowego  Centrum  Pomocy 

Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  postanowił  o  jej  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Starosta przedstawił Uchwałę nr 13/XII/2010 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  z  dnia  26  sierpnia  2010r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  

na  temat  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 
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środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2010r.

W/w Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Jak poinformował Starosta Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił  przekazać,  do  wiadomości  radnych  na  sesję  

w dniu 31.08.2010r., Uchwałę nr 13/XII/2010 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  z  dnia  26  sierpnia  2010r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  

na  temat  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2010r.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok (rezerwa). 

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

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

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

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

W  tym  miejscu  Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  Dyrektor  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  zwrócił  się  z  prośbą  o  zwiększenie  budżetu  

w rozdziale 80120 § 4260 o kwotę 25.000 zł.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  nie  wyraził  zgody na  zwiększenie  budżetu  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  o  kwotę  25.000  zł,  w  rozdziale  80120  §  4260.  

W  obecnej  sytuacji  w/w  jednostka  powinna  dokonać  stosownych  przesunięć,  

aby  zabezpieczyć  środki  na  brakującą  energię.  O  powyższym  Dyrektora  ZSO  Nr  1  

w Raciborzu poinformuje Skarbnik Powiatu.
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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 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na usunięcie drzew przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego przyrody i  geografii  Pani Jolancie 

Żurek, nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie 

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego przyrody i  geografii  Pani Jolancie 

Żurek,  nauczycielowi  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu  postanowił,  

iż przedłużenie powierzenia zadań nastąpi na okres od 01 września 2010r.  do 31 sierpnia 

2011r. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przedłużenia 

powierzenia  zadań  doradcy  metodycznego  przyrody  i  geografii  Pani  Jolancie  Żurek, 

nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów 

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach z zakresu dochodów  

i  wydatków  przedkładanych  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu  Raciborskiego  

za okres od 01.01.2010r. do 31.07.2010r.

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 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

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

w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu,  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  ustalenia 

zasad  i  trybu  tworzenia  oraz  prowadzenia  gospodarki  finansowej  w  postaci  dochodów 

własnych w 2011r.

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

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  samorządowe  jednostki  budżetowe  prowadzące 

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty mogą gromadzić 

na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki 

samorządu  terytorialnego,  pochodzące  w szczególności  ze  spadków,  zapisów i  darowizn  

w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone 

lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej. Wydatki 

z rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach 

planu finansowego.  Środki  finansowe pozostające na rachunku,  na dzień 31 grudnia roku 

budżetowego,  podlegają  odprowadzeniu  na  rachunek  budżetu  jednostki  samorządu 

terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.
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Jak  podkreśliła  Skarbnik  Powiatu  dochody  ze  spadków,  zapisów  i  darowizn  w  postaci 

pieniężnej  oraz  z  odszkodowań  i  wpłat  za  utracone  lub  uszkodzone  mienie  będące  

w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej mogą wpływać na rachunek dochodów 

budżetu.  W  związku  z  tym,  iż  jednostki  oświatowe  podległe  Powiatowi  Raciborskiemu 

gromadzą  dochody  własne  głównie  z  otrzymywanych  darowizn  Skarbnik  Powiatu 

zaproponowała, aby w 2011r. zrezygnować z rachunku dochodów własnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Skarbnika Powiatu,  aby w 2011r. 

zrezygnować z rachunku dochodów własnych. Dochody będą ujęte odpowiednio w budżetach 

jednostek  oświatowych  po  stronie  dochodów  i  wydatków  budżetowych,  a  rezygnacja  

z rachunku dochodów własnych powinna się wiązać z likwidacją rachunków bankowych  

w  tym  zakresie.  O  powyższym  Skarbnik  Powiatu  poinformuje  zainteresowane  jednostki 

budżetowe.

Wicestarosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  informacji  Dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

o zatrudnieniu w Placówce w roku szkolnym 2010/2011 nauczycieli emerytów – Pani Aliny 

Wojtas  do  prowadzenia  zajęć  z  języka  polskiego  w  wymiarze  21  godzin  tygodniowo  

oraz Pani Haliny Kulik do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela muzyki i plastyki  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

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

W związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy oraz specyfiką pracy 

w  Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym  w  Rudach  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego 

przyjął  bez zastrzeżeń informację  Dyrektora o zatrudnieniu w Placówce w roku szkolnym 

2010/2011  nauczycieli  emerytów  -  Pani  Aliny  Wojtas  do  prowadzenia  zajęć  z  języka 

polskiego w wymiarze 21 godzin tygodniowo oraz Pani Haliny Kulik do prowadzenia zajęć 

na stanowisku nauczyciela muzyki i plastyki w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  prośby 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w sprawie zatrudnienia w placówce 

w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta - Pani Weroniki Hetman do prowadzenia 

zajęć  z  muzyki  w  wymiarze  8  godzin  tygodniowo,  oraz  realizacji  7  godzin 

ponadwymiarowych przez Panią Elżbietę Biskup.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. przyjął informację Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu o zatrudnieniu 

w Placówce w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta - Pani Weroniki Hetman 

do prowadzenia zajęć z muzyki w wymiarze 8 godzin tygodniowo, 

2. wyraził zgodę na realizację 7 godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2010/2011 

przez Dyrektora MDK w Raciborzu Panią Elżbietę Biskup.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do załatwienia 

sprawy  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedstawienia  koncepcji 

funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu oraz Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 2015.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  przedstawienia  koncepcji  funkcjonowania  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  

w Raciborzu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 2015 powróci 

na kolejnym posiedzeniu. 

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

do załatwienia sprawy przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie podsumowania naboru 

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok 

szkolny 2010/2011.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  iż  do omówienia  karty informacyjnej  Referatu 

Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  sprawie  podsumowania  naboru  do  klas  pierwszych  szkół 

ponadgimnazjalnych  podległych  Powiatowi  Raciborskiemu  na  rok  szkolny  2010/2011 

powróci  na posiedzeniu w dniu 14.09.2010r.  Jednocześnie  polecił  Kierownikowi Referatu 

Edukacji,  Kultury  i  Sportu  uzupełnienie  karty  informacyjnej  o  dane  dot.  maksymalnej  

i minimalnej liczby punktów z jaką kandydaci zostali przyjęci do szkół ogólnokształcących 

oraz jednej ze szkół prowadzących szkolenie zawodowe. Ponadto polecił dołączyć informację 

nt.  planów  naborowych  do  szkół  ponadgimnazjalnych  począwszy  od  roku  szkolnego 

2008/2009. 

Jednocześnie  Zarząd postanowił,  iż  w jednym z posiedzeń w październiku 2010r.  wezmą 

udział  Dyrektorzy:  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, celem 

przedyskutowania kwestii spadku naboru do w/w szkół.
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Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  sprawdzenia  działań  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  celu  pozyskania 

środków finansowych na aktywizację zawodową osób powyżej 55 roku życia.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

dot.  sprawdzenia  działań  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  celu  pozyskania 

środków finansowych na aktywizację zawodową osób powyżej 55 roku życia.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. opracowania zasad organizacji 

stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. opracowania zasad 

organizacji stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu Zarząd 

Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  radca  prawny  tut.  Starostwa  przedstawił  opinię 

prawną  nt.  „Zasad  organizacji  stażu  dla  bezrobotnych”  przekazanych  przez  Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Termin - 09.09.2010r. Następnie sprawa ta będzie 

omawiana przez Członków Zarządu. 

Starosta przedstawił:

1. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  23.08.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 23 do protokołu,

2. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 24.08.2010r., które stanowią załącznik nr 24 do protokołu,

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  z  dnia  26.08.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 25 do protokołu,

4. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  27.08.2010r., 

które stanowią załącznik nr 26 do protokołu,

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30.08.2010r., które stanowią 

załącznik  nr  27  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi 

Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  udzielić  odpowiedzi  
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na wniosek nr 1. Nawiązując do wniosku nr 3 Zarząd postanowił, iż zostanie on zgłoszony 

jako autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego  powiatu  raciborskiego.  Odpowiedzi  na  wniosek  nr  3  udzieli 

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w dniu 06.09.2010r. o godz. 14.00 odbędzie się 

posiedzenie  wyjazdowe  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym  w  Rudach.  

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

jednocześnie uczestnicząc w tej części posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Magdalena Powązka 

9



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 31.08.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r. 

3. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

4. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r.  dotyczących  Wieloletniego  Programu 

Inwestycyjnego. 

5. Nowa wersja  projektu  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

6. Uchwała  nr  13/XII/2010  Powiatowej  Społecznej  Rady  Do  Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii  

na  temat  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały 

dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

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

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

2010.

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

drzew przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia 

zadań doradcy metodycznego przyrody i  geografii  Pani  Jolancie Żurek, nauczycielowi 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.
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14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia  zadań 

doradcy metodycznego przyrody i geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.

15. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

17. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  ustalenia  zasad  i  trybu  tworzenia  

oraz prowadzenia gospodarki finansowej w postaci dochodów własnych w 2011r.

18. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  informacji  Dyrektora 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  o  zatrudnieniu  w  Placówce  

w roku szkolnym 2010/2011 nauczycieli emerytów – Pani Aliny Wojtas do prowadzenia 

zajęć z języka polskiego w wymiarze 21 godzin tygodniowo oraz Pani  Haliny Kulik  

do  prowadzenia  zajęć  na  stanowisku  nauczyciela  muzyki  i  plastyki  w  wymiarze  

3 godzin tygodniowo.

19. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  prośby  Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w sprawie zatrudnienia w placówce w roku 

szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta - Pani Weroniki Hetman do prowadzenia zajęć 

z muzyki w wymiarze 8 godzin tygodniowo, oraz realizacji 7 godzin ponadwymiarowych 

przez Panią Elżbietę Biskup.

20. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  do  załatwienia  sprawy przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie podsumowania naboru do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2010/2011.

21.  Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  sprawdzenia  działań  Powiatowego 

Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  celu  pozyskania  środków  finansowych  na  aktywizację 

zawodową osób powyżej 55 roku życia.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. opracowania zasad organizacji stażu 

dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

23. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 23.08.2010r.

24. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 24.08.2010r.
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25. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rekreacji z dnia 26.08.2010r.

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27.08.2010r.

27. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30.08.2010r.
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