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PROTOKÓŁ  NR 194/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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 192/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15.11.2010r. oraz Protokołu Nr 193/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16.11.2010r. 

2. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 16.11.2010r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 w zakresie zgodności sprawozdań 

rachunkowości budżetowej (Rb) za okres od początku roku do dnia 30.09.2010r. 

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. 

 

Na wstępie posiedzenia Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Grażyna Wójcik poinformowała,  

iż zakończył się pierwszy etap konkursu na logo powiatu raciborskiego. Na konkurs wpłynęło 

31 prac z propozycjami logo powiatu. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli 

gmin powiatu raciborskiego, tut. Starostwa, PWSZ w Raciborzu oraz w/w Agencji wybrała  

w pierwszym etapie trzy prace. Zgodnie z regulaminem prac Komisji Konkursowej  

trzy najlepsze prace w terminie do 25.11.2010r. przekazane zostaną mieszkańcom powiatu 
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raciborskiego, którzy zdecydują o przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

Głosowanie odbywa się m.in. przez Internet i potrwa do 09.12.2010r. W drugim etapie 

konkursu zadaniem Komisji Konkursowej jest zatwierdzenie wyboru mieszkańców, którzy 

wyłonią najlepszą pracę oraz ogłoszenie wyników konkursu. Następnie Przewodniczący 

Komisji Konkursowej przedstawia Zarządowi Powiatu wyniki drugiego etapu konkursu,  

a Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o skierowaniu logo Powiatu Raciborskiego 

do realizacji.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 192/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.11.2010r.  

oraz Protokół Nr 193/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.11.2010r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

Obecna na posiedzeniu Audytor Wewnętrzny Irena Czorniczek zapoznała zebranych  

z protokołem z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 16.11.2010r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 w zakresie zgodności sprawozdań 

rachunkowości budżetowej (Rb) za okres od początku roku do dnia 30.09.2010r., projektem 

wystąpienia pokontrolnego oraz zaleceniami z w/w kontroli dotyczącymi Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

W/w materiały stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli doraźnej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 w zakresie zgodności sprawozdań 

rachunkowości budżetowej (Rb) za okres od początku roku do dnia 30.09.2010r., 

przeprowadzonej w dniu 16.11.2010r. oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zaleceniami z w/w kontroli dotyczącymi 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu:  

1) polecając Skarbnikowi Powiatu przygotowanie na kolejne posiedzenie propozycji 

danych/informacji do których sporządzania zobowiązani będą kierownicy jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, eliminując w ten sposób sporządzanie 

sprawozdań Rb-23,  
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2) uznając za celowe organizowanie cyklicznych spotkań z głównymi księgowymi jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego mających na celu omawianie m.in. najczęściej 

pojawiających się problemów w bieżącej pracy jednostek.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta 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. oraz dodatkowo uzupełnienie do w/w karty  

z dnia 16.11.2010r.  

W/w karty informacyjne stanowią załączniki od nr 4 do nr 5 do protokołu.  

Wicestarosta przypomniał, iż na posiedzeniu w dniu 26.10.2010r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego zapoznał się z przedmiotową kartą informacyjną oraz polecił, aby Szpital 

Rejonowy w Raciborzu przesłał wypełnioną ankietę opisującą zakład do firmy Faber – Zespół 

Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. Wrocław. W odpowiedzi firma Faber złożyła ofertę 

badania sprawozdania finansowego Szpitala na kwotę 22 000,00 zł netto + 22 % VAT. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1. zapoznał się z ofertą firmy Faber – Zespół Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. Wrocław 

dot. badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

na dzień 31.12.2010r.,  

2. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 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. oraz postanowił o jego skierowaniu na ostatnią sesję 

odbywającą się w 2010r. Jednocześnie postanowił, iż zaproponuje Radzie,  

aby badanie sprawozdania za rok 2010 wykonała Krystyna Adamska – Biegły Rewident 

Racibórz ul. Katowicka 21/18. 
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Ad. 4 

 

Wicestarosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym w Żorach odbędzie się uroczystość, 

podczas której wręczone zostaną dyplomy Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji 

Narodowej. Stypendium otrzyma 10 uczniów szkół, których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. W związku z koniecznością opuszczenia obrad o godz. 14.00 Wicestarosta 

poprosił o zmianę w porządku obrad polegającą na omówieniu w pierwszej kolejności 

projektów uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego przygotowanych przez Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

Wicestarosta poinformował, iż zachodzi konieczność powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w ZSE w Raciborzu Pani Aurelii Fitzon-Rudnickej ubiegającej się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zatwierdzenia listy potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego 

celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach 

Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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 zatwierdzenia listy potencjalnych 

stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka 

drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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W tym miejscu posiedzenie Zarządu opuścił Wicestarosta.  

 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Wydział Geodezji tut. Starostwa wystąpił z kartą informacyjną  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (w b.r.) w wysokości ogółem 4 725,60 zł  

na pokrycie podatku VAT za sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji dróg 

transportu rolnego i odmulania rowów na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Prace 

realizowane są w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej  

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objęte PROW 

2007-2013 (w/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  

Starosta zaproponował, aby środki finansowe na w/w cel pochodziły z rezerwy ogólnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zabezpieczył z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. środki finansowe w wysokości 4 726 zł na pokrycie podatku VAT za sporządzenie 

dokumentacji projektowej modernizacji dróg transportu rolnego i odmulania rowów  

na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, podejmując w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  
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0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego za okres od stycznia do października 2010r. Mając na względzie,  

iż w/w sprawozdania ponownie korygowały Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach polecił Skarbnikowi Powiatu wystosować 

pisma do Dyrektorów w/w jednostek, aby zobligowali główne księgowe do dokładania 

większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie oraz sporządzenie sprawozdań 

miesięcznych i kwartalnych przedkładanych do tut. Starostwa, celem wyeliminowania błędów 

zawartych w sprawozdaniach. 

 

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 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, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu – 1 i 2, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  
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W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o możliwość przeznaczenia niewykorzystanych 

środków finansowych przekazywanych jednostce na realizację drogowych zadań celowych, 

na pokrycie kosztów zadań wymienionych w pozycjach nr 2 i 11 w/w pisma.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie niewykorzystanych środków 

finansowych przekazanych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu na realizację 

drogowych zadań celowych, na pokrycie kosztów zadań wymienionych w piśmie nr PZD-

5540/178/2010 z dnia 19.11.2010r. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr L/478/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. 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. 

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 19 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 L/479/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  



 8 

Nr L/480/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. 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 21 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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr L/481/2010 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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 22 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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr L/482/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie uchylenia uchwał 

dotyczących cenników. 

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 23 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 L/483/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia cennika za korzystanie z usług 



 9 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób nieprzebywających w Domu 

na stałe. 

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 24 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. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.11.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.11.2010r.  

3. Materiały dot. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 w zakresie zgodności sprawozdań rachunkowości 

budżetowej (Rb) za okres od początku roku do dnia 30 września 2010r. (pismo  

nr TK. 0913-5-5/10 z dnia 23.11.2010r.).  

4. Karta informacyjna 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. 

5. Karta informacyjna 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. – uzupełnienie z dnia 16.11.2010r. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy 

potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem realizacji projektu 

systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy potencjalnych 

stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem realizacji projektu systemowego 

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 
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12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

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

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

2010. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

15. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków finansowych (w b.r.) 

w wysokości ogółem 4 725,60 zł na pokrycie podatku VAT za sporządzenie dokumentacji 

projektowej modernizacji dróg transportu rolnego i odmulania rowów na terenie gminy 

Pietrowice Wielkie. Prace realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie 

gruntów” objęte PROW 2007-2013. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr L/478/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. 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. 

20. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr L/479/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

Nr L/480/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 
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22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr L/481/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

23. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr L/482/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie uchylenia 

uchwał dotyczących cenników. 

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr L/483/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.11.2010r. w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia cennika za korzystanie z usług 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób nieprzebywających  

w Domu na stałe. 


