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PROTOKÓŁ  NR 189/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 października 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 188/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.10.2010r.  

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. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 188/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.10.2010r.  

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 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.10.2010r. 

 

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 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 jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt 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 5 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jego organizacji i trybu działania oraz 

postanowił o jej skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 

2011. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu raciborskiego w roku 2011 oraz postanowił o jego przekazaniu do zaopiniowania 

wójtom, burmistrzom gmin powiatu raciborskiego oraz prezydentowi miasta Racibórz oraz 
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samorządowi aptekarskiemu. Po uzyskaniu niezbędnych opinii w/w projekt uchwały zostanie 

skierowany na sesję Rady Powiatu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, 

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego 

na dzień 31.12.2010r. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową kartą, jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych uzupełnić o brakujące informacje dot. oferty firmy Faber – 

Zespół Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. Wrocław. Zarząd Powiatu powróci do omawiania 

przedmiotowej sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 14/XIII/2010 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20.10.2010r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON w przedstawionym  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010. W związku  

z powyższym uchwała Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 20.10.2010r. zostanie przekazana do wiadomości radnym na sesji w dniu 

26.10.2010r. 

  

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 8 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 9 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 10 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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż okres przyznania dodatków motywacyjnych dla wszystkich 

dyrektorów szkół / placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu upływa dnia 

31.10.2010r. W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia dodatków 

motywacyjnych na okres od 01.11.2010r. do 31.12.2010r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

należności za wyżywienie byłych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Dominika Świerk-Bara 

Starosta zwrócił uwagę, iż w/w projekt uchwały został opracowany przez Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu oraz Wydział Finansowy, jednakże projekt nie został autoryzowany przez 

Kierownika Wydziału Finansowego. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uzupełnić braki w dokumencie. Przedmiotowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu zostanie ponownie omówiony na kolejnym posiedzeniu w dniu 

02.11.2010r. 
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Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. nowej 

koncepcji wspierania doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z nową koncepcją wspierania doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

podległych Powiatowi Raciborskiemu, jednakże powróci do omawiania powyższej sprawy  

na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14.09.2010r. – zestawienie nt. liczby 

uczniów/słuchaczy oraz prowadzonych kierunków kształcenia w szkołach niepublicznych 

posiadających uprawnienia publiczne, które funkcjonują na terenie Powiatu Raciborskiego  

w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. 

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami zawartymi w zestawieniu nt. liczby 

uczniów/słuchaczy oraz prowadzonych kierunków kształcenia w szkołach niepublicznych 

posiadających uprawnienia publiczne, które funkcjonują na terenie Powiatu Raciborskiego  

w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wykorzystania środków finansowych, przekazanych na pokrycie kosztów postępowań 

wywłaszczeniowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

W budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztów 

związanych z prowadzonymi postępowaniami wywłaszczeniowymi. W dniu 25.08.2010r. 

weszła w życie ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  

w zakresie budowli przeciwpowodziowych, która stanowi iż organem kompetentnym  

w kwestii pozyskania gruntów pod tego typu inwestycje jest właściwy miejscowo wojewoda. 

Referat do dnia wejścia w życie w/w aktu, ze środków przekazanych na ten cel 15.000zł 

wykorzystał 12.625zł.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby niewykorzystaną kwotę 2.375zł 

przeznaczyć na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego.  

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

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż informacja o sprawozdaniach z zakresu dochodów  

i wydatków przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego jest  

za okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. (III kwartał 2010r.) 

Ponadto, zwróciła uwagę na dokonane korekty w poszczególnych jednostkach, które  

dot. kwot odsetek bankowych błędnie ujętych w sprawozdaniach dochodów (Rb-27S)  

za wrzesień br. Odsetki zostały odprowadzone na konto dochodów w październiku br.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją, jednocześnie polecił Skarbnikowi Powiatu 

przygotować pismo do dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, aby zdyscyplinowali 

główne księgowe do dokładania wszelkiej staranności w przygotowanie oraz sporządzanie 

sprawozdań miesięcznych i kwartalnych oraz pouczyli o obowiązku stosowania przepisów 

wynikających z obowiązujących aktów prawnych w celu wyeliminowania błędów zawartych  

w sprawozdaniach finansowych.   

Starosta polecił, aby Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego zaplanowała 

przeprowadzenie kontroli doraźnych w wybranych jednostkach organizacyjnych z zakresu 

zgodności ksiąg rachunkowych ze stanami kont bankowych oraz poprawności prowadzonej 

księgowości ze sprawozdawczością finansową jednostki.    

 

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 18 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 - 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu - 2, Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu - 1, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  - 2, Zespołu 
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Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

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

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. zarządzania jakością dot. analizy 

raportu z badań poziomu satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

przeprowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w okresie  

od 21.06. do 07.07. 2010r.  

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą raportu z badań poziomu satysfakcji klienta Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu przeprowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

w Raciborzu w okresie od 21.06. do 97.07.2010r. Jednocześnie zaakceptował „Działania  

i inicjatywy podjęte na podstawie założonych sugestii przez klientów z badań 

przeprowadzonych przez PWSZ w Raciborzu w 2010r.”, ze zmianą polegającą  

na wykreśleniu pierwszego akapitu w pkt. 10.  

Ponadto, polecił Pełnomocnikowi ds. zarządzania jakością poinformować wszystkie komórki   

organizacyjne tut. Starostwa o wynikach przedmiotowych badań oraz zamieścić niezbędne 

dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej. Mając na uwadze zatwierdzone „Działania   

i inicjatywy podjęte na podstawie założonych sugestii przez klientów z badań 

przeprowadzonych przez PWSZ w Raciborzu w 2010r.” polecił przekazać do realizacji 

wyznaczonym pracownikom.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Wykonanie węzła cieplnego oraz 

wewnętrznej instalacji elektrycznej dla budynku wielofunkcyjnego w Raciborzu przy  

ul. Ludwika 4”. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Wykonanie 

węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej dla budynku wielofunkcyjnego  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4”, na kwotę 7.628,39zł (brutto). W związku  

z powyższym do dyspozycji Referatu zostanie zabezpieczona kwota 6.479,83zł w budżecie 

powiatu. 

 



 8 

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

na wykonanie i zapłatę za roboty nieujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu „Adaptacja 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: 

etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych 

(roboty budowlane)”. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nieujęte w dokumentacji 

projektowej na zadaniu: „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I – remont i adaptacja budynku bramnego  

na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) do kwoty 733.830,30zł 

(brutto). Ponadto, wyraził zgodę, aby zapłata za roboty dodatkowe nastąpiła na podstawie 

faktury częściowej wraz z „protokołem odbioru wykonanych elementów robót” w 2010r.  

do 70% wartości zadania, co stanowi 513.681,21zł., natomiast pozostałe 30% płatne  

po odbiorze końcowym w wysokości 220.149,09zł. w 2011r.  

 

Starosta omówił: 

 

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

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 18.10.2010r., które stanowią 

załącznik nr 22 do protokołu, 

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

z dnia 19.10.2010r., które stanowią załącznik nr 23 do protokołu, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20.10.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 24 do protokołu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.10.2010r., 

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

nr 2 udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.10.2010r., które stanowią 

załącznik nr 26 do protokołu. Zarząd uwzględnił wniosek nr 2 dot. rozszerzenia 

uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

Planu rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. 

na lata 2010-2015.  

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 
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uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. na lata 2010-

2015 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

26.10.2010r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

uzupełnienie do karty informacyjnej Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/415/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27.04.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska. 

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 28 do protokołu i znajduje  

się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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. 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 26.10.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.  

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. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania 

członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej 

organizacji i trybu działania. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2011. 

7. Uchwała nr 14/XIII/2010 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20.10.2010r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2010. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

13.  Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 
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14. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. nowej koncepcji wspierania 

doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

15. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 14.09.2010r. – zestawienie nt. liczby uczniów/słuchaczy 

oraz prowadzonych kierunków kształcenia w szkołach niepublicznych posiadających 

uprawnienia publiczne, które funkcjonują na terenie Powiatu Raciborskiego  

w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. 

16. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykorzystania środków 

finansowych, przeznaczonych na korycie kosztów postępowań wywłaszczeniowych.  

17. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

19. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. zarządzania jakością dot. analizy raportu z badań 

poziomu satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przeprowadzonych 

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w okresie od 21.06.  

do 07.07.2010r. 

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

robót dodatkowych na zadaniu: „Wykonanie węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji 

elektrycznej dla budynku wielofunkcyjnego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4”. 

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

i zapłatę za roboty nieujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu „Adaptacja Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego:  

etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych 

(roboty budowlane)”. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 18.10.2010r. 

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

z Zagranicą z dnia 19.10.2010r. 

24. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20.10.2010r. 

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.10.2010r. 

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.10.2010r. 
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27. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. na lata 2010-

2015. 

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

do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/415/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27.04.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji rolnictwa – uzupełnienie. 

 

 

 


