
PROTOKÓŁ  NR 185/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 28 września 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  184/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 23.09.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta  przekazał,  iż  w  dniu  28.09.2010r.  odbyły  się  rokowania  w  sprawie  sprzedaży 

nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Raciborskiego,  położonej  w  Raciborzu  

ul.  Bema 5 (stary szpital).  Nieruchomość kupiły raciborskie firmy ZRB Kampka i  spółka 

Aljar za kwotę 5,5 mln zł. Nabywcy w 2010r. zapłacą 1,5 mln zł, a resztę kwoty w 2011r. 

Wicestarosta  poinformował,  iż  do  tut.  Starostwa  wpłynęło  wystąpienie  pokontrolne 

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  z  kontroli  kompleksowej  gospodarki 

finansowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu za okres od 01.01.2006r. do 21.06.2010r. 

Ponadto  w  dniu  28.09.2010r.  zakończyła  się  kontrola  przeprowadzona  przez  Zakład 

Ubezpieczeń  Społecznych  Oddział  w Rybniku,  w  trakcie  której  nie  stwierdzono  żadnych 

nieprawidłowości. 
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Ad. 1

Protokół  Nr  184/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  23.09.2010r.  

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 4 Członków – 4 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.  oraz  postanowił  o  jej  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.09.2010r.

Starosta  zaprezentował  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.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 28.09.2010r.

Starosta  omówił  nową  wersję  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

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

Powiatu Raciborskiego poprawiono tekst uzasadnienia do w/w projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o dokonaniu zmian w uzasadnieniu polegających 

na dopisaniu dodatkowego zdania o działalności Zbigniewa Ciszka o treści: „Był inicjatorem 

i współorganizatorem wspólnie z II Liceum Ogólnokształcącym Międzyszkolnego Konkursu 
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Recytatorskiego poezji Adama Mickiewicza i Josepha von Eichendorffa oraz pomysłodawcą 

budowy pomnika arcybiskupa Józefa Gawliny – Biskupa Polowego Wojska Polskiego”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony  Herbem 

Powiatu  Raciborskiego”  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.09.2010r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  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 na 2011 rok.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  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 na 2011 rok powróci na kolejnym 

posiedzeniu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż Starosta na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 28.09.2010r. zgłosi autopoprawkę do materiału pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych 

Powiatu Raciborskiego za okres 2006 – 2010r.” dotyczącą drobnych korekt kwot, o których 

mowa na stronach 8 i 16 materiału (w/w materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

Ad. 3

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 9 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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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 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w części czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w części czynszu z tytułu 

dzierżawy nieruchomości.

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

Ad. 4

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia liczby 

miejsc  w  Placówce  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  w  Kuźni  Raciborskiej  

przy ul. Mickiewicza 7.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  wyraził  zgodę  na  podpisanie  aneksu  do  umowy  

nr ZS.  3052/6/09 z  dnia 09.02.2009r.  w sprawie realizacji  zadania publicznego z  zakresu 

pomocy społecznej sankcjonującej zwiększenie do 30 liczby miejsc w Placówce Opiekuńczo 

–  Wychowawczej  w  Kuźni  Raciborskiej  przy  ul.  Mickiewicza  7  poprzez  utworzenie 

mieszkania  socjalnego  w  Raciborzu  przy  ul.  Długiej  34/1.  Jednakże  przed  podpisaniem 

umowy  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  uzyskać  opinię  prawną  

czy  możliwym  jest  zmiana  jej  brzmienia  jeżeli  została  zawarta  na  podstawie  wyników 

konkursu, w którym jednym z warunków było prowadzenia placówki na 20 miejsc. 
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Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

raportów  z  przedkładanych  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu 

Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 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 31.08.2010r.

Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  z  kartą  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

dot.  przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 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 Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Zawodowych  w  Raciborzu,  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  –  1, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 1, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego  w  Raciborzu  –  1  i  2,  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach,  Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu -  2,  Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu – 1 i 2, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  analizy 

prawnych podstaw możliwości prowadzenia wspólnej księgowości dla wybranych placówek 

oświatowych, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym.

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż główny księgowy jednostki oświatowej jest podstawową 

osobą  niezbędną  do  prawidłowego  funkcjonowania  jednostki.  Stanowisko  głównego 

księgowego  jednostki  jest  pod  względem  hierarchii  służbowej,  wynagrodzenia  i  innych 

świadczeń  równorzędne  stanowisku  zastępcy  kierownika  jednostki.  O  randze  i  pozycji 

głównego księgowego jednostki świadczy również fakt, że kierownik jednostki powierza mu 

prowadzenie rachunkowości jednostki. W dobrze pojętym interesie kierownika jednostki jest 

właściwa współpraca z głównym księgowym. Zdaniem Skarbnika Powiatu podjęcie decyzji  

o  utworzeniu  Powiatowego  Zespołu  Obsługi  Placówek  Oświatowych  utrudni  kontakt 
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kierownika jednostki z głównym księgowym jednostki i może spowodować brak płynnego 

przepływu ważnych informacji oraz wpłynąć na szybkość i sprawność działania. Ponadto  

z  przeprowadzonych  rozmów  wynika,  iż  tylko  dwie  księgowe  z  jednostek  oświatowych 

podległych  Powiatowi  Raciborskiemu  zaopiniowały  pozytywnie  propozycję  utworzenie 

Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił  się do stanowiska Skarbnika Powiatu pozostania 

przy  dotychczasowych  zasadach  prowadzenia  rachunkowości  w jednostkach  oświatowych 

Powiatu Raciborskiego. 

Wicestarosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  wyjaśnień  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  o  zatrudnieniu  

w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela emeryta – Pana Jerzego Gizowskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Raciborzu o zatrudnieniu w Szkole  w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela  emeryta  

– Pana Jerzego Gizowskiego. 

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

na  zapłatę  za  wykonanie  robót  zamiennych  i  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 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za wykonanie robót zamiennych  

i  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” na kwotę 16 004,91 zł brutto. Płatne 

z działu 801, rozdziału 80130, § 6050, poz. WPI 9.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  analizą  stanu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pod  kątem 

zagrożeń  wypadkami  przy  pracy  za  rok  2009  w  Starostwie  Powiatowym w  Raciborzu.  

Jak  wynika  z  analizy  stan  warunków  pracy  oraz  poziom  bezpieczeństwa  pracy  

w tut. Starostwie można uznać za dobry. 

W/w analiza stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

pod  kątem  zagrożeń  wypadkami  przy  pracy  za  rok  2009  w  Starostwie  Powiatowym  

w Raciborzu. 

Starosta  przedstawił  pismo  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zobowiązania  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  

do przeanalizowania zakresów czynności oraz obowiązków zatrudnianych lekarzy,  w tym  

w szczególności lekarzy oddziału chirurgicznego.

W/w pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Nawiązując  do  w/w  wystąpienia  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotować  stosowne 

pismo do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Starosta omówił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  20.09.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 23 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 1 udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych, 

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

z Zagranicą z dnia 23.09.2010r., które stanowią załącznik nr 24 do protokołu,

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.09.2010r., 

które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 1 udzielił Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, 

4. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  24.09.2010r., 

które stanowią załącznik nr 26 do protokołu,

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.09.2010r., które stanowią 

załącznik nr 27 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  nawiązując  do  ustaleń  z  posiedzenia  Komisji  Budżetu  

i  Finansów  w  dniu  27.09.2010r.,  polecił  Kierownikowi  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego  przygotować  pisemną  informację  nt.  funkcjonowania  Referatu  Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego w 2010r., w szczególności dotyczącą planu pracy i jego realizacji.  

Termin – 13.10.2010r. 
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Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  kontroli  przeprowadzonej  w  okresie  od  06.09.2010r.  do  21.09.2010r.  

w Starostwie  Powiatowym w Raciborzu.  Zakres  kontroli  dotyczył  analizy  sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2010r. 

W/w protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, mając na względzie, iż w dniu 20.08.2010r. dokonano odbioru 

końcowego  zadania  pn.  „Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3503S”  oraz  fakt,  

iż  Przedsiębiorstwo  Rolno  –  Przemysłowe  „Agromax”  Sp.  z  o.  o.  zabezpieczyło  środki 

finansowe  w  wysokości  7  000  zł  na  pokrycie  części  kosztów  wkładu  własnego  

do  w/w  zadania,  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przygotować  pismo  do  Przedsiębiorstwa  

z prośbą o przekazanie deklarowanej kwoty. 

Ad. 5

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

uszczegółowić sposób realizacji: 

1) Uchwały Nr XLVII/450/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

określenia  trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania,

2) Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. 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.

Karty informacyjne w sprawie realizacji w/w Uchwał stanowią załączniki od nr 29 do nr 30 

do protokołu. 

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  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLVI/436/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  
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z  dnia  22.06.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadlokalnym w zakresie edukacji rolnictwa – uzupełnienie.

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

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 31 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 28.09.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

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 nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

6. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” – po zmianie. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego  z  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 na 2011 rok.

8. Materiał  pn.  „Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego za okres 2006  

– 2010r.”.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

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

zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  powiatowi  

na rok 2010.

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w części czynszu 

z tytułu dzierżawy nieruchomości.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w części czynszu z tytułu 

dzierżawy nieruchomości.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  liczby  miejsc  

w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7.
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16. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

18. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. analizy prawnych podstaw możliwości 

prowadzenia wspólnej księgowości dla wybranych placówek oświatowych, dla których 

Powiat Raciborski jest organem prowadzącym.

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

Szkół Mechanicznych w Raciborzu o zatrudnieniu w Szkole w roku szkolnym 2010/2011 

nauczyciela emeryta – Pana Jerzego Gizowskiego.

20. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę  

za wykonanie robót zamiennych i 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”.

21. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem zagrożeń wypadkami przy pracy 

za rok 2009 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

22. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nr BR. 0053-8/10 z dnia 21.09.2010r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 20.09.2010r.

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

z Zagranicą z dnia 23.09.2010r.

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.09.2010r.

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24.09.2010r.

27. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.09.2010r.

28. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  kontroli 

przeprowadzonej w okresie od 06.09.2010r. do 21.09.2010r. w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu.

29. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/450/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

określenia  trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania.

30. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/451/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  Powiatową  Radą  Działalności 
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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.

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLVI/436/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  22.06.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  

o charakterze ponadlokalnym w zakresie edukacji rolnictwa – uzupełnienie.
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