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OR.II.0022.1.1.2013 

PROTOKÓŁ  NR 99/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2013r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 98/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 grudnia 2012r.  

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji decyzji Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2012r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 98/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust 

zapoznała zebranych z kartą informacyjną dot. realizacji decyzji Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2012r. Przekazała, że zgodnie z ustaleniami  

przygotowano informację o ilości uczniów w szkołach zawodowych prowadzonych  
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przez Powiat Raciborski w poszczególnych oddziałach w podziale na zawody wg stanu  

na 30 listopada 2012r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82752. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją o ilości uczniów w szkołach 

zawodowych prowadzonych przez Powiat Raciborski w poszczególnych oddziałach  

w podziale na zawody wg stanu na 30 listopada 2012r.: 

1) polecił przygotować informację nt. średniej liczby uczniów na danym poziomie nauczania 

w technikach, 

2) zauważył, że drastycznie maleje liczba uczniów w niektórych klasach drugich, trzecich  

i czwartych w związku z powyższym polecił, aby n/w Dyrektorzy przygotowali informację  

nt. losów tych uczniów po ukończeniu klas pierwszych, tj. Dyrektor ZSBiRR w Raciborzu  

w stosunku do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa, Dyrektor ZSE 

w Raciborzu w stosunku do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, 

Dyrektor ZSZ w Raciborzu w stosunku do uczniów kształcących się w zawodzie technik 

żywienia i gospodarstwa domowego.  

Powyższe informacje Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi na jedno  

z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

 

Starosta poinformował, że została podpisana ugoda w sprawie naprawienia szkody  

i rozłożenia odszkodowania na raty pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych w Raciborzu  

a Panią Bożeną Chudzińską – Latacz. Na podstawie w/w ugody strony potwierdziły, że: 

1) w wyniku nienależytej realizacji projektu „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem 

Europy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

ZSZ w Raciborzu poniósł szkodę w wysokości 77 072,41 zł, 

2) Pani Bożena Chudzińska - Latacz odpowiada za szkodę opisaną w pkt 1, na zasadzie  

art. 119 Kodeksu Pracy do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego 

pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, czyli w kwocie 13 128,18 zł, 

3) Pani Bożena Chudzińska-Latacz pismem z dnia 20 grudnia 2012r. zwróciła się do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego o rozłożenie na raty kwoty wymienionej w pkt 2. 

Ponadto w w/w ugodzie ustalono, że Pani Bożena Chudzińska-Latacz tytułem odszkodowania 

za szkodę zapłaci Zespołowi kwotę 13 128,18 zł. Zapłata w/w kwoty nastąpi w 24 ratach 

miesięcznych w wysokości po 547 zł każda, płatnych z góry do dnia 10 - go każdego 

miesiąca, począwszy od dnia 1 stycznia 2013r., z zastrzeżeniem, że pierwsza rata płatna  



 3 

w styczniu 2013 r. będzie wynosiła 547,18 zł. Opóźnienie w zapłacie którejkolwiek  

z rat powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej kwoty odszkodowania. 

 

Starosta poinformował, że pracownicy tut. Starostwa: audytor wewnętrzny Beata Stuchly  

oraz inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek przeprowadzili kontrolę w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. W wyniku przeprowadzonej kontroli Dyrektorowi 

CKU przedstawiono zalecenia do realizacji.  

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82113. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2013-2016. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82441. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2013-2016 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania 

zadania. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82122. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości 

gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

81574. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2013r.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82033. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 

pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  
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lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82034. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci 

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82306. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

W tym miejscu Starosta poinformował o inicjatywie Komendanta Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu mającej na celu zakup nowego wozu bojowego na potrzeby 

jednostki. Zgodnie z ustaleniami zakup ten miałby zostać sfinansowany m.in. przy wsparciu 

jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Raciborskiego. Starosta zaproponował,  

aby z budżetu Powiatu Raciborskiego przeznaczyć na ten cel kwotę 45 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do propozycji Starosty polecając,  

aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotował niezbędne 

dokumenty mające na celu dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł zakupu wozu bojowego 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Szczegółowych 

informacji udzieli Starosta.  
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2013. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82308. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82017. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2012r.: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2013r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82126. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął do realizacji kalendarz imprez sportowych na 2013r. 

Natomiast po zapoznaniu się z kalendarzem imprez kulturalnych na 2013r. polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na kolejnym posiedzeniu dodatkowo 

wyjaśnić wprowadzone do kalendarza na 2013r. „nowe przedsięwzięcia”, które dotychczas 

nie były objęte dofinansowaniem.   

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. organizacji konkursu „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej …roku”. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

81801. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem Regulamin konkursu 

„Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej …… roku” polecił Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dokonać zmian polegających na:  

1) dopisaniu w pkt II ppkt 2 po słowach „2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą …” 

słowa „m.in.”,  

2) przeredagowaniu brzmienia pkt III ppkt 2 w ten sposób, aby do Konkursu zostali zgłaszani 

kandydaci za pośrednictwem gmin, Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

Po naniesieniu w/w zmian, projekt regulaminu zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, celem zaopiniowania.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji polecenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2012r., która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 82604. 

Poinformował, że w dniu 3 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz  

przy ul. Stefana Batorego 6 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadzono 

rozprawę administracyjną w sprawie dotyczącej wymierzenia Zespołowi Szkół Zawodowych 

w Raciborzu z siedzibą przy ul. Wileńskiej 8 administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 

w wyniku niewłaściwej pielęgnacji czterech drzew należących do ozdobnego gatunku jesion 

wyniosły o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio:  

163 cm, 144 cm, 228 cm oraz 276 cm, rosnących na terenie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej ewidencyjnie Nr 1951/164 k. m. 4 zlokalizowanej w Raciborzu, w obszarze 

jednostki strukturalnej Śródmieście, przy ul. Wileńskiej 8 stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

Treść protokołu z rozprawy administracyjnej stanowi załącznik do niniejszej Karty 

informacyjnej. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przekazał, że z dotychczas zebranego 

materiału dowodowego wynika, że organ prowadzący postępowanie zmierza do wydania 

decyzji wymierzającej Zespołowi Szkół Zawodowych w Raciborzu administracyjną karę 

pieniężną za zniszczenie drzew opisanych powyżej, z jednoczesnym odroczeniem terminu 

płatności na okres trzech lat, gdyż stopień uszkodzenia drzew nie wyklucza zachowania ich 

żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzew, a posiadacz nieruchomości podjął 

działania w celu zachowania żywotności tych drzew. Szacowana kara wynosi blisko 2 mln zł. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w protokołem z rozprawy 

administracyjnej polecił, aby Dyrektor ZSZ w Raciborzu przedstawił informację nt. kroków 

jakie zamierza przedsięwziąć w związku z tym, że na rozprawie administracyjnej 

zakwestionował ustalenia wynikające z opinii biegłego. O powyższym Referat poinformuje 

w/w Dyrektora, a po uzyskaniu informacji przedłoży ją na posiedzenie Zarządu. 

Ad. 6 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 82366. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/255/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 82304. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/258/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 
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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 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 82107. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2013. 

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 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 82109. 

 

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

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/238/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego – uzupełnienie. 

Starosta poinformował, że w/w Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego dnia 14 grudnia 2012r., a co za tym idzie nowy Statut obowiązuje  

od 29 grudnia 2012r. W związku z powyższym radni otrzymają broszurę z obowiązującym 

Statutem oraz ustawą o samorządzie powiatowym.  

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 81878. 

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2013r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2013r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2013. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących  

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2013. 

 


