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OR.II.0022.1.8.2014 

PROTOKÓŁ  NR 153/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 marca 2014 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. Informacja nt. działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 152/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 lutego 2014 r.   

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 11 marca br. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu 

Franciszka Mandrysza i poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd omawiał  

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udziału mieszkańca powiatu 

raciborskiego, zamieszkałego w Pogrzebieniu przy ul. Potoki w zajęciach Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8. Poinformował, że Powiat Wodzisławski 

zaproponował zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania przez Powiat Raciborski 
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części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach, w zakresie  

nie objętym finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, w odniesieniu do ww. mieszkańca. Zawarcie porozumienia wiązałoby 

się z przekazaniem środków własnych z budżetu Powiatu Raciborskiego.  

Starosta przypomniał, że w 2010 r. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o 5 osób liczby 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu. Mając na uwadze powyższe 

poprosił zaproszonego gościa o przedstawienie informacji nt. działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu, sposobu rekrutacji i dowozu uczestników, liczby osób oczekujących 

na przyjęcie.  

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu Franciszek Mandrysz podziękował  

za zaproszenie na posiedzenie i przekazał, że został upoważniony przez Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Raciborzu do przedstawienia informacji nt. kierowanej jednostki. 

Kierownik Mandrysz przypomniał, iż Warsztaty Terapii Zajęciowej w Raciborzu  

(dalej: WTZ) prowadzone są od 2006 r.  przez OPS w Raciborzu, a wcześniej prowadzone 

były przez Caritas Diecezji Opolskiej. Aktualnie w zajęciach WTZ uczestniczy 70 osób,  

w tym 47 z Gminy Racibórz, pozostałe osoby pochodzą z innych gmin naszego powiatu. 

Proporcje te na przestrzeni całej działalności WTZ ulegały zmianie, jednakże czynione są 

starania, aby 50 % uczestników pochodziło z Gminy Racibórz, a 50 % z pozostałych Gmin 

Powiatu Raciborskiego.   

Kierownik Mandrysz wyjaśnił, iż WTZ kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa  

w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu  

o niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Każda osoba, która złoży wniosek  

o przyjęcie do WTZ i posiada odpowiednie orzeczenie zostaje wpisana na listę oczekujących. 

W obecnej chwili na tej liście znajduje się 11 osób, z tym że 9 osób uczestniczy jednocześnie 

w zajęciach odbywających się w innych instytucjach, takich jak: zespół szkół specjalnych, 

Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych przy CRON  

w Raciborzu, a tylko 2 osoby aktualnie pozostają poza systemem rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych.  

Kierownik Mandrysz stwierdził, iż znana jest mu sytuacja mieszkańca Powiatu 

Raciborskiego, który chce uczestniczyć w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gorzycach, gdyż z miejsca zamieszkania ma bliżej do tego Warsztatu oraz wcześniej  

uczył się w szkole specjalnej w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkaniec ten mógłby również 

korzystać z transportu jaki Warsztat w Gorzycach zapewnia trzem innym swoim 

podopiecznym. Jednocześnie nadmienił, że osoba ta nie złożyła wniosku o udział w zajęciach 
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w WTZ, co jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa.  

Kierownik Mandrysz poinformował, iż WTZ dysponuje dwoma samochodami typu bus 

przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchowej 

i takie osoby w pierwszej kolejności są dowożone na zajęcia. Natomiast osoby, które mogą 

się poruszać o własnych siłach są zachęcane do samodzielnego przybywania na warsztaty, 

gdyż jest to jedna z lepszych i zalecanych przez fachowców form rehabilitacji społecznej.  

W ocenie Kierownika w warsztatach mogłoby uczestniczyć więcej osób niepełnosprawnych 

ruchowo, lecz ze względów organizacyjnych posiadane przez jednostkę busy nie są w stanie 

dowieść wszystkich potrzebujących. Korzystnym byłoby gdyby osoby mające orzeczony 

przynajmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadały takie zniżki na publiczną 

komunikację, jak to mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dla osób, 

których źródłem dochodu są dodatki opiekuńcze, pielęgnacyjne, renta socjalna wydatkowanie 

kwoty ok. 300 zł na zapłatę biletu miesięcznego stanowi nadmierny wydatek w budżecie 

rodzinnym.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak zwrócił uwagę 

na możliwości lokalowe WTZ. W jego ocenie aktualnie w obiekcie jednostki nie ma już 

miejsca na utworzenie kolejnej pracowni. Przypomniał, iż raciborskie warsztaty są jednymi  

z większych w Polsce, liczą 70 uczestników. W momencie powstania powiatów warsztaty 

liczyły 11 pracowni i prowadziły zajęcia dla 55 osób, przez kolejne lata powiat uruchomił  

3 dodatkowe pracownie dla kolejnych 15 osób w związku z powyższym lista oczekujących 

zmniejszyła się do 11 osób.  

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapytała czy w przeszłości mieszkańcy Powiatu 

Raciborskiego korzystali z zajęć warsztatów działających na terenie innych powiatów ? 

Kierownik Kasprzak poinformował, iż jest to taki pierwszy przypadek, wcześniej mieszkaniec 

przygranicznej miejscowości Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego uczestniczył  

w zajęciach WTZ – u. Na tę okoliczność zostało zawarte stosowne porozumienie i Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski przez okres ok. 3 lat finansował 10 % kosztów uczestnictwa 

swojego mieszkańca w zajęciach warsztatów.  

Starosta zapytał na jakie konkretnie wydatki warsztatów przeznaczane są środki PFRON - u  

i własne Powiatu Raciborskiego ?  

Kierownik Mandrysz odpowiedział, iż przepisy odnoszące się do działalności warsztatów 

terapii zajęciowej nie regulują precyzyjnie wielkości środków przeznaczanych na pokrycie 

poszczególnych kosztów funkcjonowania, a są przekazywane ogólnie na ich działalność.  

W przepisach wyszczególniono jedynie, że uczestnik warsztatu, który w ramach 
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indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej 

dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Ponadto za zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków 

przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać  

na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator wspomniał, że w czasach kiedy 

kierował Gminą Kornowac starał się, aby mieszkańcy Gminy mogli uczestniczyć w zajęciach 

prowadzonych w WTZ-cie. Ze względu na brak miejsc w Raciborzu znaleźli miejsce  

w warsztatach prowadzonych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.   

Kierownik Mandrysz wyjaśnił, iż taka sytuacja miała miejsce w przeszłości, a po zwiększeniu 

liczby miejsce o kolejne 15 nowi uczestnicy przyjmowani są do WTZ – u w okresie  

ok. 8 miesięcy od daty złożenia wniosku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 152/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lutego 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2014. 

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

151024. 

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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2014 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 25 marca 2014 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw 
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Społecznych przekazać ww. projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

150973. 

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 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 marca 2014 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

151762. 

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 2014 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

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 2014. 

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

151763. 

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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

Panu Zenonowi Sochackiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu 

ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów  

w warunkach niemieckich", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

151430. 

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 wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach projektu  

pt. „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich",  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

151597. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta zaprezentował  

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., bilansu na dzień 31.12.2013 r. uwzględniającego wyniki 

negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zapłaty tzw. nadwykonań. 
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Poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu złożył wstępny rachunek 

zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz bilans na dzień 31.12.2013 r., 

uwzględniający wyniki negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zapłaty  

za tzw. nadwykonania. 

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż na koniec grudnia ubiegłego roku Zakład 

zanotował stratę w wysokości 5 499 974,00 zł, jest to wielkość o 384 305,00 zł większa  

od straty w analogicznym okresie 2012 r. wynoszącej 5 115 688,64 zł. Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 5 564 522,00 zł Zakład w 2013 r. wypracował nadwyżkę finansową                                   

w wysokości 64 548,00 zł. 

Ponieważ suma ujemnego wyniku finansowego Zakładu za rok 2013 (5 499 974,00 zł)                            

i kosztów amortyzacji tego roku (5 564 522,00 zł) ma wartość dodatnią (64 548,00 zł)                            

nie zachodzi konieczność pokrywania przez Powiat Raciborski części ujemnego wyniku 

finansowego lub podjęcia przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały o zmianie formy 

organizacyjno – prawnej lecznicy. 

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2012 r., wzrosły o kwotę 2 789 109,00 zł i na dzień 

31.12.2013 r. wynosiły 23 986 581,03 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.09.2013 r. 

zobowiązania zmalały o kwotę 6 444,00 zł.  

Jak podkreślił Wicestarosta przedstawione powyżej wyniki finansowe nie są danymi 

ostatecznymi, ich wielkość może ulec zmianie w wyniku zaleceń Biegłego Rewidenta 

badającego sprawozdanie finansowe Szpitala sporządzone na dzień 31.12.2013 r. 

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

151624. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., bilansu 

na dzień 31.12.2013 r. uwzględniającego wyniki negocjacji z Narodowym Funduszem 

Zdrowia w sprawie zapłaty tzw. nadwykonań postanowił prowadzić dalsze monitorowanie 

sytuacji finansowej Szpitala.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przyznania dodatkowych środków finansowych 

na pokrycie kosztów postępowań administracyjnych (podziałów geodezyjnych), mających  

na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 3548S  

i 3549S – dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300 (dodatkowe wyjaśnienie).  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

151554. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przekazał, że w omawianej karcie 

informacyjnej przedstawiono szczegółowo w jaki sposób zostanie wydatkowana w 2014 r. 

dotacja powiatowa na gospodarowanie mieniem Powiatu Raciborskiego wynosząca 

160 620,00 zł. W związku z powyższym celowym wydaje się, aby przyznać dodatkowe 

środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na uregulowanie 

stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 3548S i 3549S. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby nie zwiększać wydatków bieżących, gdyż powoduje  

to niebezpieczeństwo przekroczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach 

publicznych. Ewentualnie na ww. cel można byłoby przeznaczyć środki z rezerwy ogólnej 

Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami zawartymi  

w karcie informacyjnej Referatu Gospodarki Nieruchomościami z dnia 28 lutego br. wyraził 

zgodę na zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 planu 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami z rezerwy ogólnej 

Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów postępowań administracyjnych (podziałów 

geodezyjnych), mających na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych  

pod drogi powiatowe 3548S i 3549S. Stosowny projekt uchwały zostanie przygotowany  

przez Wydział Finansowy na kolejne posiedzenie. Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi 

Referatu, aby przed podjęciem decyzji o wydatkowaniu ww. środków poinformował o tym 

Członków Zarządu.  

Ponadto Zarząd zwrócił uwagę na wysokie koszty ponoszone za zużytą energię elektryczną  

i cieplną dotyczące nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Ludwika 4  

i przy ul. Cecylii 10. Z związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować propozycje w jaki sposób można byłoby zmniejszyć  

ww. koszty.  

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 25 lutego 2014 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 151371, 151372.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Podinspektorowi ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich przygotować odpowiedź na interpelację radnego Artura Wierzbickiego  
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dot. udzielenia informacji o stanie zaawansowania powstającej sieci znaków 

informujących o Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

2) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi na interpelacje 

radnego Artura Wierzbickiego dot. spowodowania, by tworzona strategia transportu  

dla Województwa Śląskiego odpowiadała potrzebom młodzieży, która jest zmuszona  

uczyć się popołudniu w Rybniku. Zarząd ustalił, aby w powyższej sprawie zwrócić się  

do radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Ewy Lewandowskiej.  

 

Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na XXXVIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 lutego 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerami UID 152225. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje: radnego Leona Fiołki i radnego Adriana Plury zgłoszone 

na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Nawiązując do karty informacyjnej Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków omawianej na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r.  

Zarząd polecił Kierownikowi ww. Referatu przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń 

propozycję zmiany zapisów Uchwały Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 stycznia 2013 r. 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 części dotyczącej terminów składania 

wniosków o udzielenie dotacji i weryfikacji ich przez Zarząd (§ 7 ust. 1 i ust. 4 Uchwały). 

 

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 04 marca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04 marca 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach projektu 

pt. „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich",  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 


