
PROTOKÓŁ  NR 191/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 9 listopada 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  190/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 02.11.2010r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 31.08.2010r., bilansu na dzień 31.08.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.08.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  190/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  02.11.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2

Starosta przywitał obecną na posiedzeniu p.o. Głównego Księgowego Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu Bożenę Kowalczuk, która w zastępstwie Dyrektora zreferuje kartę informacyjną 

Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  rachunku  zysków  i  strat  za  okres  od  01.01.2010r.  

do  31.08.2010r.,  bilansu  na  dzień  31.08.2010r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2010r.,  wybranych 

wskaźników statystycznych dla  oddziałów,  etatyzacji  na dzień  31.08.2010r.,  przychodów  

i kosztów oddziałów i poradni.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pani  B.  Kowalczuk  poinformowała,  iż  na  koniec  sierpnia  br.  Zakład  zanotował  stratę  

w wysokości 6.798.770,17zł jest to wielkość o 372.888,36zł niższa od straty w analogicznym 

okresie ubiegłego roku, wynoszącej 7.171.658,53zł. W sierpniu br. strata Zakładu zmalała  

o 409.994,47zł.  Uwzględniając amortyzację w wysokości 4.694.397,46zł Zakład po ośmiu 

miesiącach zanotował niedobór finansowy w wysokości 2.104.372,71zł (strata pomniejszona 

o amortyzację). W stosunku do lipca br. niedobór zmalał o 989.485,75zł. W okresie sierpnia 

br. zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na koniec lipca br., wzrosły o kwotę 

144.732zł  i  na dzień  31.08.2010r.  wyniosły 13.335.487zł.  W stosunku do stanu na  dzień 

31.12.2009r. zobowiązania na koniec sierpnia były wyższe o kwotę 1.010.083zł. W okresie 

sierpnia  br.  zobowiązania  wymagalne wzrosły o kwotę  413.290zł  i  na  dzień 31.08.2010r. 

wynosiły 2.127.955zł, zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 268.557zł i na koniec 

sierpnia wynosiły 11.207.533zł.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  rachunkiem  zysków  i  strat  za  okres  od  01.01.2010r.  

do 31.08.2010r., bilansem na dzień 31.08.2010r., opisem sytuacji finansowej, zestawieniem 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2010r.,  wybranymi 

wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacji  na dzień 31.08.2010r.,  przychodów  

i  kosztów  oddziałów  i  poradni  postanawiając  o  prowadzeniu  dalszego  comiesięcznego 

monitorowania sytuacji finansowej Szpitala.

Ad. 3

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  Programu 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  
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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 4 do protokołu.

Starosta wyjaśnił, iż przedmiotowy projekt uchwały uwzględnia wniosek nr 2 z posiedzenia 

Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu  w dniu 21.10.2010r.  dot.  §  7  ust.  3  pkt  7  oraz  został 

uzupełniony  o  załącznik  nr  2  Wyniki  konsultacji  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. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  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 oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

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

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.11.2010r.

Starosta  przedstawił  projekt  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 6 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  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 09.11.2010r.
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Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia 

uchwał dotyczących cenników.

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

Starosta  wyjaśnił,  iż  jest  to  nowa  wersja  projektu  uchwały,  który  był  omawiany  

na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 02.11.2010r.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał dotyczących cenników oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2010r.

W tym  momencie  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Ad. 4

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Starosta wznowił obrady Zarządu Powiatu przystępując 

do omawiania kolejnego punktu dot. projektów uchwał Zarządu Powiatu.

Starosta przedstawił 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 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta omówił 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 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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

cennika  za  korzystanie  z  sal  gimnastycznych,  pomieszczeń  i  urządzeń  oraz  zajęć  

sportowo-rekreacyjnych  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9.

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  ustalenia  cennika za  korzystanie  

z  sal  gimnastycznych,  pomieszczeń  i  urządzeń  oraz  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 ze zmianą 

polegającą  na  wyraźnym podkreśleniu,  iż  ceny  podane  w  załączniku  są  cenami  brutto.  

W związku z powyższą zmianą Starosta polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu dokonać niezbędnych poprawek w załączniku do przedmiotowej uchwały.

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

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

umorzenia w całości należności zmarłej Urszuli Salamon z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka  Katarzyny  Salamon  przebywającej  w  latach  1998-1999  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Rudach.

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  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłej  Urszuli  Salamon z tytułu  odpłatności  za  wyżywienie dziecka Katarzyny Salamon 

przebywającej  w  latach  1998-1999  w  Specjalnym Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  

w Rudach.

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 umorzenia 

w  całości  należności  zmarłego  Norberta  Brylskiego  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie 

dziecka Dariusza Brylskiego przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

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  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego  Norberta  Brylskiego  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Dariusza 

5



Brylskiego  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  

w całości należności zmarłej Doroty Grzenczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Sebastiana Grzenczyk przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

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  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłej Doroty Grzenczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana Grzenczyk 

przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach.

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 umorzenia 

w całości należności zmarłego Andrzeja Kurzoka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

– Grzegorza Kurzoka przebywającego w latach 2001-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

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  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego Andrzeja Kurzoka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka – Grzegorza Kurzoka 

przebywającego w latach 2001-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Rudach.

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

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

umorzenia w całości należności zmarłego Mariana Miska z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka  –  Łukasza  Miska  przebywającego  w  latach  2001-2004  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego  Mariana  Miska  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  –  Łukasza  Miska 

przebywającego  w  latach  2001-2004  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości należności zmarłych Czesławy i Henryka Żyłka z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka  –  Krzysztofa  Żyłka  przebywającego  w latach  1999-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłych Czesławy i Henryka Żyłka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka – Krzysztofa 

Żyłka przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rudach.

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  

w całości należności zmarłego Edwarda Wróbla z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

– Katarzyny Wróbel  przebywającej  w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego Edwarda Wróbla z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka – Katarzyny Wróbel 

przebywającej  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości należności zmarłej Florentyny Garus (Łuczak) z tytułu odpłatności za wyżywienie 
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dziecka  Floriana  Łuczak  przebywającego  w  latach  1999-2000  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłej  Florentyny  Garus  (Łuczak)  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Floriana 

Łuczak  przebywającego  w  latach  1999-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

umorzenia  w  całości  należności  zmarłego  Stefana  Halamody  z  tytułu  odpłatności  

za  wyżywienie  dziecka  Tomasza  Halamody  przebywającego  w  latach  1998-2000  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego Stefana Halamody z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Tomasza Halamody 

przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości należności Pani Łucji Cieślik z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Beaty 

Cieślik przebywającej w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Pani 

Łucji  Cieślik  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Beaty  Cieślik  przebywającej  

w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  

w całości  należności  Beaty i  Mariana  Bujno  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Ryszarda  Bujno  przebywającego  w  latach  1998-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Beaty 

i Mariana Bujno z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Ryszarda Bujno przebywającego 

w latach 1998-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości należności Krystyny i Tadeusza Lemańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Tomasza Lemańskiego przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Krystyny  i  Tadeusza  Lemańskich  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Tomasza 

Lemańskiego  przebywającego  w  latach  1999-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

umorzenia w całości należności Barbary Baran oraz Henryka Początek z tytułu odpłatności 

za wyżywienie dziecka Piotra Początek przebywającego w latach 1998-1999 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Barbary Baran oraz Henryka Początek z tytułu odpłatności  za wyżywienie dziecka Piotra 

Początek  przebywającego  w  latach  1998-1999  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w  całości  należności  Wioletty  i  Andrzeja  Dominek  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie 

dziecka Sebastiana Dominek przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Wioletty  i  Andrzeja  Dominek  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Sebastiana 

Dominek  przebywającego  w  latach  2001-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  

w całości należności Ewy Jakubowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Janusza 

Bielaczek  przebywającego  w  latach  2001-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Ewy 

Jakubowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Janusza Bielaczek przebywającego 

w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości należności Bożeny i  Henryka Piwowarczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka  Adama  Piwowarczyk  przebywającego  w  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Bożeny  i  Henryka  Piwowarczyk  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Adama 

Piwowarczyk przebywającego w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  

w całości należności Aleksandry Mierzejewskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Damiana  Mierzejewskiego  przebywającego  w  latach  1999-2000  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Aleksandry  Mierzejewskiej  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Damiana 

Mierzejewskiego  przebywającego  w  latach  1999-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na  wprowadzenie  od  roku szkolnego  2011/2012 w Technikum nr  4  wchodzącym  

w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu kształcenia w zawodzie 

technik energetyk – 311 [54].

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie  

od  roku  szkolnego  2011/2012  w  Technikum  nr  4  wchodzącym  w  skład  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu kształcenia w zawodzie technik energetyk – 311 

[54].

Uchwała stanowi załącznik nr 49 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

cennika opłat za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

przez osoby nieprzebywające w Domu na stałe.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie 

z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby nieprzebywające 

w Domu na stałe.

Uchwała stanowi załącznik nr 51 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

stawek czynszu z  tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości  stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu z  tytułu 

wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego  ze  zmianą  polegającą  na  dopisaniu  paragrafu,  który  będzie  stanowił,  

iż przedmiotowe stawki stosuje się o ile uchwały szczególne Zarządu Powiatu nie stanowią 

inaczej.

Uchwała stanowi załącznik nr 53 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

dot.  przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 54 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 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Poradni  Psychologiczno  Pedagogicznej  w  Raciborzu  oraz  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  zwiększenia 

zabezpieczenia  środków w celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Opracowanie  dokumentacji 

budowlano-wykonawczej  dla  zakończenia  robót  w  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego  

na Szpitalu Miejskim w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków w latach 2011-2012 

w  wysokości  7.455,80zł  (brutto)  na  realizację  zamówienia  w  zakresie  przetargu  

na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zakończenia robót w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego na Szpitalu Miejskim w Raciborzu”.
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Ad. 6

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLIX/471/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  dotyczących Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 56 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLIX/473/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały dotyczącej  określania zadań z  zakresu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw Społecznych 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 57 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

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

kartę  informacyjną Wydziału Komunikacji  i  Transportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XLIX/474/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia 

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

na lata 2010-2015.
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Ustalił  Członka  Zarządu  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział 

Komunikacji i Transportu  odpowiedzialny jest za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 58 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLIX/475/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność 

Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  Uchwały  

Nr XLIX/476/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 59 

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

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLIX/477/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie określenia 

trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  

w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 60 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

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

uzupełnienie karty informacyjnej Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

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

kredytu przez Powiat Raciborski.
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Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 61 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  dzisiejszym  Członkowie  Zarządu  Powiatu  drogą 

elektroniczną otrzymali:

– projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok,

– projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  opracowania  projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2020.

W/w  projekty  uchwał  zostaną  omówione  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  w  dniu 

15.11.2010r.  Ponadto  Skarbnik  Powiatu  dodała,  iż  ewentualne  uwagi  należy  zgłaszać 

bezpośrednio do Wydziału Finansowego do dnia 12.11.2010r. 

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 09.11.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2010r. 

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 31.08.2010r., bilansu na dzień 31.08.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia  zobowiązań Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.08.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

4. 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.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał dotyczących 

cenników.

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  cennika  

za  korzystanie  z  sal  gimnastycznych,  pomieszczeń  i  urządzeń  oraz  zajęć  sportowo-

rekreacyjnych  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Raciborzu  przy  ulicy 

Klasztornej 9.
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z sal 

gimnastycznych,  pomieszczeń  i  urządzeń  oraz  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9.

14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłej  Urszuli  Salamon  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Katarzyny Salamon przebywającej w latach 1998-1999 w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Rudach.

15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłej Urszuli Salamon z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Katarzyny Salamon 

przebywającej w latach 1998-1999 w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym  

w Rudach.

16. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłego Norberta  Brylskiego z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Dariusza  Brylskiego  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

17. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego  Norberta  Brylskiego  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Dariusza 

Brylskiego  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłej  Doroty  Grzenczyk  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Sebastiana  Grzenczyk  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłej  Doroty  Grzenczyk  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Sebastiana 

Grzenczyk  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłego Andrzeja  Kurzoka  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  – 

Grzegorza Kurzoka przebywającego w latach 2001-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego Andrzeja  Kurzoka  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  –  Grzegorza 
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Kurzoka  przebywającego  w  latach  2001-2005  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłego  Mariana  Miska  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  – 

Łukasza Miska przebywającego w latach 2001-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

23. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego Mariana Miska z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka – Łukasza Miska 

przebywającego w latach 2001-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rudach.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłych  Czesławy  i  Henryka  Żyłka  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie 

dziecka – Krzysztofa Żyłka przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłych  Czesławy  i  Henryka  Żyłka  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  – 

Krzysztofa Żyłka przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłego  Edwarda  Wróbla  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  – 

Katarzyny Wróbel przebywającej w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

27. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego  Edwarda  Wróbla  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  –  Katarzyny 

Wróbel  przebywającej  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

28. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności zmarłej Florentyny Garus (Łuczak) z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Floriana Łuczak przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

29. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłej Florentyny Garus (Łuczak) z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Floriana 

Łuczak  przebywającego  w  latach  1999-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.
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30. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  zmarłego  Stefana  Halamody  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Tomasza  Halamody  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

31. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

zmarłego  Stefana  Halamody  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Tomasza 

Halamody  przebywającego  w  latach  1998-2000  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

32. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności Pani Łucji Cieślik z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Beaty Cieślik 

przebywającej  w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach.

33. Uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  umorzenia  w całości  należności  

Pani  Łucji  Cieślik  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Beaty  Cieślik 

przebywającej  w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach.

34. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności Beaty i Mariana Bujno z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Ryszarda 

Bujno  przebywającego  w  latach  1998-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

35. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Beaty  i  Mariana  Bujno  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Ryszarda  Bujno 

przebywającego w latach 1998-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rudach.

36. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  

w całości należności Krystyny i Tadeusza Lemańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka  Tomasza  Lemańskiego  przebywającego  w  latach  1999-2002  w  Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

37. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Krystyny i Tadeusza Lemańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Tomasza 

Lemańskiego  przebywającego  w  latach  1999-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

38. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  Barbary Baran oraz  Henryka  Początek z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie 
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dziecka  Piotra  Początek  przebywającego  w  latach  1998-1999  w  Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

39. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Barbary Baran oraz Henryka Początek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra 

Początek  przebywającego  w  latach  1998-1999  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

40. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  Wioletty  i  Andrzeja  Dominek  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Sebastiana  Dominek  przebywającego  w  latach  2001-2002  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.

41. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Wioletty  i  Andrzeja  Dominek  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Sebastiana 

Dominek  przebywającego  w  latach  2001-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

42. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  Ewy  Jakubowskiej  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Janusza 

Bielaczek  przebywającego  w  latach  2001-2002  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

43. Uchwała  Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  umorzenia  w całości  należności  

Ewy  Jakubowskiej  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Janusza  Bielaczek 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rudach.

44. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności Bożeny i Henryka Piwowarczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Adam Piwowarczyk przebywającego w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Rudach.

45. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości  należności 

Bożeny  i  Henryka  Piwowarczyk  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Adama 

Piwowarczyk  przebywającego  w  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach.

46. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  umorzenia  w  całości 

należności  Aleksandry  Mierzejewskiej  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka 

Damiana Mierzejewskiego przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach.
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47. Uchwała  Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  umorzenia  w całości  należności  

Aleksandry  Mierzejewskiej  z  tytułu  odpłatności  za  wyżywienie  dziecka  Damiana 

Mierzejewskiego przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach.

48. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  wprowadzenie  od  roku  szkolnego  2011/2012  w  Technikum  nr  4  wchodzącym  

w  skład  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  im.  Arki  Bożka  w  Raciborzu  kształcenia  

w zawodzie technik energetyk – 311 [54].

49. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2011/2012 w Technikum nr 4 wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu kształcenia w zawodzie technik energetyk – 

311 [54].

50. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  cennika  opłat  

za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby 

nieprzebywające w Domu na stałe.

51. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  cennika  opłat  

za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby 

nieprzebywające w Domu na stałe.

52. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu  

z  tytułu  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

53. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

55. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  zwiększenia  zabezpieczenia 

środków w celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Opracowanie  dokumentacji  budowlano-

wykonawczej  dla  zakończenia  robót  w  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego  

na Szpitalu Miejskim w Raciborzu”.

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

Nr  XLIX/471/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  w  sprawie 

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

Programu Inwestycyjnego.
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57. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLIX/473/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r.

58. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr  XLIX/474/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia Planu rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z o.o. na lata 2010-2015.

59. Karta  informacyjna  Biura  Rady  do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLIX/475/2010 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na  działalność  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  

oraz  Uchwały  Nr  XLIX/476/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

60. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLIX/477/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.10.2010r.  w  sprawie 

określenia  trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania.

61. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

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

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski - uzupełnienie.
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