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OR.II.0022.1.42.2011 

PROTOKÓŁ  NR 47/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 2011r.  

 

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 46/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 14 – 15 listopada 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zdecydowali, że kolejne posiedzenia odbywać 

się będą zwyczajowo w każdy wtorek o godz. 8.00. O powyższym fakcie zostaną 

poinformowani naczelnicy, kierownicy komórek organizacyjnych tut. Starostwa, celem 

uwzględnienia w bieżącej pracy, w szczególności w zakresie materiałów przygotowywanych 

dla Zarządu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z opinią prawną radcy prawnego Lidii Chrzan z dnia 16 listopada 

2011., w której zwrócono uwagę na wprowadzoną w Kodeksie cywilnym solidarną 

odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców z tytułu umów o roboty 

budowlane.  
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W/w opinia prawna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią prawną z dnia 16 listopada 2011r., 

podjął decyzję, że nie będzie wnosił apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku z dnia 18 października 2011r. w sprawie z powództwa 

MORIS-SPORT sp. z o. o. w Warszawie przeciwko Powiatowi Raciborskiemu o zapłatę.   

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 46/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 14 – 15 listopada 2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom 

społecznym, które zakończyły się w dniu 17 listopada b.r. W wyznaczonym terminie 

przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu uchwały. 

W związku z powyższym należy skierować projekt uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

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 dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających  

z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w grudniu 2011r. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował „Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2010/2011”, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, iż zostało ono 

uzupełnione o dane otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie dotyczące 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2010/2011” – uzupełnione o dane otrzymane z Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

w 2011r., postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r.  

oraz  o wycofaniu wersji sprawozdania przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.10.2011  

z dnia 26 października 2011r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

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 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2011. 

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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu Pana Janusza Obarymskiego w przypadku nieobecności. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go 

wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 

– inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. MOS  

w Raciborzu jest placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Raciborski. W placówce tej  

nie funkcjonuje stanowisko wicedyrektora. Wyznaczenie nauczyciela, który podczas 

nieobecności dyrektora MOS-u będzie go zastępować pozwoli na sprawne bieżące 

zarządzanie placówką oraz jednoznaczne określenie kompetencji służbowych. W związku  

z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby Pan Artur Krawiec zastępował Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Janusza Obarymskiego  

w przypadku nieobecności.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Janusza 

Obarymskiego w przypadku nieobecności. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu Panią Elżbietę Biskup w przypadku nieobecności. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Wicestarosta poinformował, iż analogicznie jak w przypadku MOS-u, w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Raciborzu nie funkcjonuje stanowisko wicedyrektora. W związku  

z powyższym celowym jest, aby wyznaczyć nauczyciela, który podczas nieobecności 

dyrektora MDK-u będzie go zastępować. Wicestarosta zaproponował, aby nauczycielem tym 

została Pani Agnieszka Chmielecka.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Panią Elżbietę Biskup 

w przypadku nieobecności. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

Panu Zenonowi Sochackiemu do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą  

w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci „Doskonalenie zawodowe techników 

ekonomistów w warunkach niemieckich”, a w przypadku uzyskania dofinansowania  

do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą w ramach realizacji projektu 

Leonardo da Vinci „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach 

niemieckich”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  
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w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Centrum 

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

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. użyczenia części nieruchomości, stanowiącej fragment drogi powiatowej, położonej  

w Siedliskach na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż Burmistrz Kuźni Raciborskiej wniosła o zawarcie umowy użyczenia 

części działki nr 256 (k.m.1), obręb Siedliska o pow. ok. 0,0036 ha. Zgodnie z wolą 

wnioskodawcy, umowa miałaby zostać zawarta na czas nieokreślony. Na przedmiotowej 

części działki znajduje się kapliczka wiejska, utrzymywana ze środków funduszu sołeckiego. 

Przedmiotowa działka stanowi fragment drogi powiatowej nr 3509S (ulica Gliwicka). 

Pismem z dnia 8 listopada 2011r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu wydał 

opinię, zgodnie z którą nie widzi przeszkód w ewentualnym użyczeniu przedmiotowej 

nieruchomości. Starosta dodał, że rozważając w/w wniosek należy również mieć na względzie 

nieuregulowany stan prawny nieruchomości powiatowych, objętych w/w wnioskiem.  

W chwili obecnej toczą się przed Wojewodą Śląskim postępowania administracyjne  

w sprawie wydania decyzji potwierdzających nabycia ex lege prawa własności 

przedmiotowych nieruchomości przez Powiat Raciborski. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na użyczenie części działki nr 256 na rzecz 

Gminy Kuźnia Raciborska na czas nieoznaczony, zobowiązując jednocześnie Gminę  

do utrzymywania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. użyczenia 

części nieruchomości, stanowiących fragmenty dróg powiatowych, położonych w Turzu  

i Budziskach na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Burmistrz Kuźni Raciborskiej wniosła o zawarcie umowy 

użyczenia części działki nr 181/2 (k.m.4), obręb Turze, o pow. ok. 0,0012 ha, oraz części 

działki nr 528 (k.m.1), obręb Budziska, o pow. 0,0012 ha. Zgodnie z wolą wnioskodawcy, 

umowa miałaby zostać zawarta na czas nieokreślony. Na przedmiotowych częściach  

w/w działek zlokalizowane są przystanki autobusowe utrzymywane przez Gminę. Powyższe 
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działki stanowi fragmenty dróg powiatowych nr 3533S i 3534S. Pismem z dnia 8 listopada 

2011r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu wydał opinię, zgodnie z którą  

nie widzi przeszkód w ewentualnym użyczeniu części przedmiotowych nieruchomości. 

Starosta dodał, że również w tym przypadku należy mieć na względzie nieuregulowany stan 

prawny nieruchomości powiatowych, objętych w/w wnioskiem. W chwili obecnej toczą się 

przed Wojewodą Śląskim postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji 

potwierdzających nabycia ex lege prawa własności przedmiotowych nieruchomości przez 

Powiat Raciborski. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na użyczenie części działek nr nr 181/2, 528  

na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska na czas nieoznaczony, zobowiązując jednocześnie Gminę 

do utrzymywania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zwiększenia budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. zwiększenia budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu: 

1) nie wyraził zgody na zakup dmuchawy z odkurzaczem do liści i piasku,  

gdyż telefonicznie Dyrektor zgłosił pilniejsze prace remontowe (ciepła woda użytkowa), 

2) wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 1 300 zł z § 4260 na § 4270 w Rozdziale 80120 

(ZSO2) celem wykonania barierki ochronnej oddzielającej betonowe wejście do schronu 

od boiska do siatkówki plażowej, gdyż nie wykonanie barierki zagraża zdrowiu 

i bezpieczeństwu młodzieży, 

3) nie wyraził zgody na wykonanie monitoringu wizyjnego w bieżącym roku budżetowym 

z uwagi na to, iż w przyszłym roku Powiat Raciborski może podejść kompleksowo  

do tematu modernizacji/rozszerzenia monitoringu wizyjnego w podległych 

szkołach/placówkach oświatowych.  

O powyższym Referat Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora ZSO Nr 2  

w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2011r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją o dokonanych zmianach w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem 

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.  

 

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 22 listopada 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 2011r.  

3. Opinia prawna radcy prawnego Lidii Chrzan z dnia 16 listopada 2011r.  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia 

rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 

rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

Pana Janusza Obarymskiego w przypadku nieobecności. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

Pana Janusza Obarymskiego w przypadku nieobecności. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Panią Elżbietę 

Biskup w przypadku nieobecności. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Panią Elżbietę 

Biskup w przypadku nieobecności. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą w ramach realizacji projektu 

Leonardo da Vinci „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach 

niemieckich”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą w ramach realizacji projektu 

Leonardo da Vinci „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach 

niemieckich”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

19. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. użyczenia części 

nieruchomości, stanowiącej fragment drogi powiatowej, położonej w Siedliskach na rzecz 

Gminy Kuźnia Raciborska. 

20. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. użyczenia części 

nieruchomości, stanowiących fragmenty dróg powiatowych, położonych w Turzu  

i Budziskach na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia budżetu Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. 

22. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.82.2011 z dnia 17 listopada 2011r.  

 

 


