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OR.IV.0022.1.23.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 29/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 maja 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował o nieobecności Członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia uchwały Nr 54/V/2019 

Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r., uchwały Nr VI/87/2019 Rady Miasta 

Raciborza z dnia 24 kwietnia 2019 r. i uchwał innych samorządów województwa śląskiego 

dotyczących podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę 

jakości powietrza w Polsce, 

2) wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 7 maja 

2019 r. 

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 maja 2019 r.   

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. Wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

21 maja 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 7 maja 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryka Hildebranda. Następnie przedstawił 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. Wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

452072. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand 

przedstawił pokrótce najważniejsze zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane  

przez Centrum w 2018 r., podkreślając sprawną organizację funkcjonowania rodzinnej pieczy 

zastępczej.  
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Następnie Dyrektor omówił wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Zaznaczył,  

że przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wymuszają stopniowe zmiany w warunkach funkcjonowania placówek 

opiekuńczo-wychowawczych: 

 

1) od dnia 1 stycznia 2020 r. w placówkach nie mogą przebywać dzieci poniżej 10 roku 

życia,  

2) od dnia 1 stycznia 2021 r. liczba dzieci w placówce nie może przekraczać 14 osób.  

 

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań zmierzających do tworzenia  

tzw. zespołów placówek, w których w poszczególnych placówkach przebywać będzie  

nie więcej niż 14 dzieci. Takie zespoły posiadać będą wspólną obsługę ekonomiczno-

administracyjną i organizacyjną. Za takim rozwiązaniem i jego potrzebą przemawia również 

to, iż w obecnym stanie prawnym nie można już tworzyć kolejnych mieszkań rodzinkowych, 

które okazały się alternatywą do rodzinnej opieki zastępczej.  

Dyrektor zwrócił również uwagę na potrzebę utworzenia mieszkań chronionych, które byłyby 

szansą na rozpoczęcie nowego etapu życia dla osób, które po opuszczeniu m.in. pieczy 

zastępczej nie posiadają czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdują się w trudnej 

sytuacji życiowej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby 

usamodzielniane, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia  

oraz integracji ze społecznością lokalną, do czasu uzyskania przez nie innych możliwości 

zamieszkania.  

Po wysłuchaniu Dyrektora, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego omawiali zadania 

zrealizowane w 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, o których 

mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, tj.:  

 

1) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,  

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych,  

3) dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych,  

4) dofinansowanie do środków pomocniczych, 

5) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.  
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Następnie Starosta polecił, aby w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 08.00, w jego imieniu 

Wicestarosta, spotkał się z Dyrektorem, celem szczegółowego przeanalizowania realizacji 

zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, o których mowa w pkt 1-5.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2019 r., po wniesieniu uwag 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia na str. 24-25, 35-36, 40. 

W tym miejscu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

Henryk Hildebrand opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformował, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 869  

dnia 10 maja 2019 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach 

publicznych.  

W związku z powyższym w projektach uchwał, w których przywoływana jest ww. ustawa 

należy wprowadzić autopoprawkę polegającą na zmianie publikatora ww. aktu prawnego  

na: „Dz. U. z 2019 r., poz. 869”. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

451992. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przekazał,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały ujęto m.in. zmiany wynikające z karty informacyjnej 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zwiększenia planu wydatków na 2019 r. – opłaty 

komunikacyjne. W związku z powyższym zaproponowano zwiększenie o kwotę 37 200,00 zł 

planu wydatków w Rozdziale 75020 będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji  

i Transportu, z przeznaczeniem na usługę wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych  

oraz spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych, a także na holowanie pojazdów.  
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W tym miejscu Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji  

i Transportu oraz Kierownikowi Referatu Administracyjnego podjąć działania zmierzające  

do przekazania w całości zadania związanego z prowadzeniem postępowań dotyczących 

usuwania pojazdów z dróg na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Kompleksową informację  

w ww. zakresie przedstawi Sekretarz Powiatu.  

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 2019 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2019 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie 

posiedzenia. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii  

pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach”. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

452062. 

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2015 r. zostały określone szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków w latach 2015 – 2020. W projekcie uchwały zaproponowano udzielenie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 25 000,00 zł dla Rzymsko-Katolickiej 

Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Wymiana okien budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bieńkowicach”. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie  

i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Rzymsko-Katolicką Parafią pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach. 

W trakcie dyskusji nad ww. projektem uchwały, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego 

poruszyli kwestię związaną z ewentualną zmianą zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 
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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 udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien 

budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2019 r., po wniesieniu  

przez Wicestarostę autopoprawki do uzasadnienia zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkowym projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie poparcia uchwały Nr 54/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r., 

uchwały Nr VI/87/2019 Rady Miasta Raciborza z dnia 24 kwietnia 2019 r. i uchwał innych 

samorządów województwa śląskiego dotyczących podjęcia przez Rząd RP skutecznych 

działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

451977. 

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 poparcia uchwały Nr 54/V/2019 Rady Miasta Rybnika  

z dnia 28 lutego 2019 r., uchwały Nr VI/87/2019 Rady Miasta Raciborza z dnia 24 kwietnia 

2019 r. i uchwał innych samorządów województwa śląskiego dotyczących podjęcia  

przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2019 r.  

Ponadto radnym przekazane zostaną dodatkowo: uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miasta 

Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. oraz uchwała Nr VI/87/2019 Rady Miasta Racibórz  

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

451945. 
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Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały m.in. dokonuje się 

przesunięcia w Rozdziale 60004 w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Komunikacji i Transportu kwoty 4 000,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań 

statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z przeznaczeniem na aktualizację 

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Raciborskiego (karta informacyjna w ww. sprawie omawiana była na poprzednim 

posiedzeniu). Jednocześnie w Rozdziale 75020 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków 

będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego kwoty 40 000,00 zł z wydatków 

majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na usługi bieżące i informatyczne  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (karta informacyjna dot. zwiększenia planu 

wydatków na 2019 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny omawiana 

była w trakcie posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r.).  

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 2019 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki  

do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi w Krzanowicach do kategorii dróg gminnych. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

451052. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

w Krzanowicach do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

451876. 

Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowo otrzymane zmiany w planach finansowych: 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (przesunięcia dotyczą zwiększenia 

środków finansowych na podróże służbowe krajowe i jednocześnie zmniejszenia środków  

na zakup materiałów i wyposażenia) oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu (przesunięcia 

w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego w związku ze zwrotem kosztów 

komorniczych). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w obszarze promocji piłki ręcznej dziewcząt. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

451960. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka.  

Kierownik Karolina Kunicka przekazała, że dnia 9 maja br. do tut. Starostwa wpłynęła oferta 

UKS „Start” Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze promocji piłki ręcznej dziewcząt, 

wpisując się w realizację współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Raciborskiego. 

Oferta obejmuje zatem jedno z zadań zawartych w programie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2019. 

W ramach złożonej oferty zorganizowany zostanie 2. Turniej Przyjaźni „Przaja Handballowi” 

(dziewczęta rocznik 2000 i młodsze) z udziałem drużyny z Rendsburga, która przebywać 

będzie w Powiecie Raciborskim w dniach od 29 maja 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.  

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) jeżeli wysokość 

dofinansowania realizacji zadania publicznego wymaga udzielenia dotacji w wysokości 

poniżej 10 000,00 zł i zadanie jest wykonywane w okresie krótszym niż 90 dni, organ 
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wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleca 

jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w obszarze promocji piłki ręcznej dziewcząt polegającą na zorganizowaniu 

2. Turnieju Przyjaźni „Przaja Handballowi” (dziewczęta rocznik 2000 i młodsze) z udziałem 

drużyny z Rendsburga, która przebywać będzie w Powiecie Raciborskim w dniach  

od 29 maja 2019 r. do 1 czerwca 2019 r. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować 

projekt umowy o udzielenie dotacji w wysokości 5 000,00 zł dla UKS Start Pietrowice 

Wielkie na wsparcie realizacji zadania publicznego.  

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu. 

Jednocześnie Starosta polecił, aby każde pismo wpływające do tut. Starostwa (w tym 

przypadku oferta UKS „Start” Pietrowice Wielkie) przed przekazaniem go do merytorycznej 

komórki organizacyjnej, posiadało jego wstępną akceptację. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła materiał na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r.  

w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Materiał został przygotowany przez Referat 

Administracyjny, Referat Edukacji oraz Wydział Finansowy. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 452008. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z „Informacją o kosztach utrzymania  

i prowadzenia powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych w roku 2019” oraz postanowił o jej przekazaniu na posiedzenie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w dniu 27 maja 2019 r. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w dniu 7 maja 2019 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 452125. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 7 maja 2019 r.   
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Ponadto w ramach przygotowania do kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu  

- organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Starosta oddelegował Wicestarostę  

Marka Kurpisa na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się  

dnia 28 maja 2019 r., o godz.14.00. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 maja 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 maja 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

w Krzanowicach do kategorii dróg gminnych. 


