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OR.II.0022.1.45.2013 

PROTOKÓŁ  NR 143/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 grudnia 2013 r.  

 

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 142/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 grudnia 2013 r. i w dniu 6 grudnia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 17 grudnia 2013 r., następne  

w razie konieczności w dniu 20 grudnia br., a kolejne w dniu 30 grudnia br.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 142/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 grudnia 2013 r. 

i w dniu 6 grudnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

139301. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł dodatkowe zmiany: 

1) w Rozdziale 75020 o kwotę 10 000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na zakup usług 

remontowych,  

2) w Rozdziale 85407 o kwotę 600,00 zł w planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup energii.   

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

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

139294. 

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

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

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

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem 

na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

137848. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania  

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem  

przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 101,85 m
2
. 

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

137849. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 101,85 m
2
. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. 

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

138729. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego 

(po dodaniu w podstawie prawnej po słowach „osobom fizycznym” litery „z”). 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu 

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

138730. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego (po dodaniu  

w podstawie prawnej po słowach „osobom fizycznym” litery „z”). 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2013 r. 

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

138908. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyznania 

nagród dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2013 r. polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w uzasadnieniu dodatkowo ująć 

informację dotyczącą zawodników prowadzonych przez wskazanych w uchwale trenerów, 

którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2013 r. oraz dodać w podstawie prawnej  

po słowach „osobom fizycznym” literę „z”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród 

dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2013 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie organizacji dorocznego konkursu  

pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej ... roku". 

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

139303. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie organizacji dorocznego konkursu pn.: 

"Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej ... roku". 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wygaśnięcia 

prawa trwałego zarządu nieruchomością gruntową, stanowiącą własność Powiatu 

Raciborskiego, położoną w Rudach, składającą się z następujących działek: 

- nr 648/1 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0540 ha; 

- nr 648/2 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0605 ha; 

- nr 653/9 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0221 ha; 

przysługującego dotychczas Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2. 

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

138885. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu 

nieruchomością gruntową, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną w Rudach, 

składającą się z następujących działek: 

- nr 648/1 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0540 ha; 

- nr 648/2 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0605 ha; 

- nr 653/9 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0221 ha; 

przysługującego dotychczas Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2. 

Decyzja nr SN.I.6844.13.2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. 

znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  

 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

139374. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu z dnia 3, 4 i 6 grudnia 2013 r., Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu z dnia 4 i 6 grudnia 2013 r., Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Raciborzu z dnia 4 i 6 grudnia 2013 r., Domu Pomocy Społecznej „Złota 
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Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

z dnia 3 i 4 grudnia 2013 r., Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała o zmianach w planie finansowym PPP w Raciborzu 

polegających na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem  

na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Raciborzu wyjaśnił szczegółowo zwiększenie dokonane Zarządzeniem  

Nr 18/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w rozdziale 85406 § 4410 (Podróże służbowe krajowe)  

o kwotę 3 500,00 zł. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisją Rewizyjną w dniu 17 grudnia 2013 r.  

o  godz. 15:00. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 136976. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10 grudnia 

2013 r. o godz. 15:30. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 139482. 

 

Sekretarz Powiatu nawiązała do wniosku nr 4 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia  

w dniu 1 października 2013 r., który dotyczył analizy kryteriów przyznawania nagród 

rocznych dla podległych dyrektorów w kontekście stawianych zadań wykraczających poza 

standardowe obowiązki. Przypomniała, że kryteria przyznawania nagród rocznych  

dla podległych dyrektorów uregulowane są w nw. dokumentach: 

1) dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski – w Uchwale Nr XXVII/364/2005 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski,  
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2) dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – w Uchwale  

Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad i trybu 

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej,  

3) dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego – w Zarządzeniu 

Wewnętrznym Nr 101/09 Starosty Raciborskiego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie trybu 

przyznawania rocznych nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej  

dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

Powyższe dokumenty zostały przesłane Członkom Zarządu w dniu 20 listopada br., celem ich 

analizy.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego dokonali analizy kryteriów przyznawania nagród 

rocznych dla podległych dyrektorów w kontekście stawianych zadań wykraczających poza 

standardowe obowiązki. Ich zdaniem w dokumentach regulujących powyższą kwestię 

znajdują się odpowiednie zapisy dające podstawę uwzględniania osiągnięć, kreatywności, 

ponadprzeciętnego zaangażowania czy podejmowanych inicjatyw przy przyznawaniu nagród 

poszczególnym dyrektorom. Jednocześnie Członkowie Zarządu postanowili, że zwrócą 

szczególną uwagę na to, aby wnioski o przyznanie nagród dla podległych dyrektorów 

zawierały szczegółowe uzasadnienie przyznawanych nagród zawierające informacje 

potwierdzające spełnienie ww. kryteriów w konkretnych przypadkach.  

 

Starosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęła opinia prawna sporządzoną 

przez p. dr Jacka Borowicza z Wydawnictwa „PROFIL” – Dział Orzecznictwa w Sprawach 

Samorządowych z Wrocławia w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. O ww. opinię wystąpiono realizując wniosek Komisji Rewizyjnej 

z posiedzenia w dniu 10 września 2013 r. 

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

139001. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z opinią prawną sporządzoną 

przez p. dr Jacka Borowicza z Wydawnictwa „PROFIL” – Dział Orzecznictwa w Sprawach 

Samorządowych z Wrocławia w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu i postanowił o jej przekazaniu na posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

w dniu dzisiejszym. Ponadto ustalił, iż do omówienia ww. opinii prawnej powróci  
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na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. 4 

 

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 XXXV/338/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

Ustalił  Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

138659. 

 

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 XXXV/339/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

Ustalił  Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

138661.  

 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXV/340/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

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

139064. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok wraz z autopoprawką  

do Uchwały Nr 139/720/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2013 r. 

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

140002. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok 

wraz z autopoprawką do Uchwały Nr 139/720/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2013 r. oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia  

2013 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021 

wraz z autopoprawką do Uchwały Nr 139/721/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2013 r. 

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

140000. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2014 – 2021 wraz z autopoprawką do Uchwały Nr 139/721/2013 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 14 listopada 2013 r. oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

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 10 grudnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 grudnia 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 101,85 m
2
. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród dla trenerów, 

których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2013 r. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie organizacji dorocznego konkursu 

pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej ... roku". 


