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OR.II.0022.1.12.2014 

PROTOKÓŁ  NR 157/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 kwietnia 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. Przyjęcie Protokołu Nr 156/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 marca 2014 r.   

2. Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 8 kwietnia br. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 156/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 marca 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował materiał pt. „Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane  

przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 156110. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Zadania z zakresu 

transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 kwietnia 

2014 r.  

 

Ad. 3 

 

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 

156269. 

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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

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

156664. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami  

wraz z przedmiotowym projektem uchwały przekazano Członkom Zarządu zaproszenie  

na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r.  

o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym przy pl. Okrzei 4 oraz materiały otrzymane  
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od Zarządu spółki (ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 156633). 

Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników obejmuje m.in. powzięcie uchwał w sprawie:  

1) podwyższenia kapitału  zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. – akt notarialny, 

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r.  

do 31.12.2013 r.,  

3) podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,  

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 

5) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 10.07.2013 r.  

do 31.12.2013 r.,  

6) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej-Golik 

(Zielińska – Golik) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 10.07.2013 r. do 31.12.2013 r., 

7) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze – Spyra 

(Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 02.07.2013 r. do 31.12.2013 r., 

8)  przyznania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu 

Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r., wniósł autopoprawkę do § 1 ust. 7, który otrzymał 

brzmienie: 

„7) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

Pani Aleksandrze Mierze-Spyrze (Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

obejmujący okres od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r.  

- głosować .........,”. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia 

Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

W Uchwale zobowiązano Starostę do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych 

porządkiem obrad w następujący sposób:  

1) Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

- głosować „za”, 

2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r.  

do 31.12.2013r. 

- głosować „za”, 

3) Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

- głosować „za”, 

4) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

- głosować „za”, 

5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący 

okres od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r.  

- głosować „za”, 

6) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli 

Zielińskiej-Golik (Zielińska-Golik) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący 

okres od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r. 

- głosować „za”, 

7) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze 

Mierze-Spyrze (Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres 

od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r. 

- głosować „za”, 
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8) Uchwała w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy Prezesowi Zarządu 

PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu 

- głosować „za”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Przypomniał, że w dniu 18 marca 

2014 r. Zarząd uchwalił Regulamin Organizacyjny ww. jednostki, jednakże w trakcie 

przygotowywania przez Referat Spraw Społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu w § 33 błędnie wpisano numer uchylanej uchwały  

z 2006 roku, w której Zarząd zatwierdził dotychczas obowiązujący Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. W związku z powyższym należy 

zmienić Uchwałę Nr 155/789/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

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

155490. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

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

 

Ad. 4 

 

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 

156261. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 
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Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu oraz wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu oraz dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. Poinformował, że: 

1) 31 sierpnia 2014 r. upływa termin powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – Panu Wojciechowi Janiczce, którą pełnił  

od 1 lutego 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. - pierwsza kadencja z konkursu.  

Z dniem 1 września 2009 r. nastąpiło przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora  

jw. do dnia 31 sierpnia 2014 r. – druga kadencja. 

Zgodnie z art. 36 a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. Po upływie 

tego okresu, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady 

pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie 

stanowiska na kolejne okresy.  

2) 31 sierpnia 2014 r. upływa również termin powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu - Pani Bożenie Chudzińskiej - Latacz, którą pełni od  1 sierpnia 

2004 r. W 2009 r. nastąpiło przedłużenie powierzenia tej funkcji z dniem 1 września  

2009 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. (druga kadencja).  

3) 31 sierpnia 2014 r. upływa również termin powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu - Panu Herbertowi Dengelowi, którą pełni  

od  1 września 2009 r.  Zgodnie z opinią Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach  

wyrażoną w piśmie Nr RE-KS.544.11.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. nie ma możliwości 

powierzenia stanowiska dyrektorowi zespołu na czas od dnia 1 września 2014 r.  

W związku z powyższym należy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.  

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

156147. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

oraz wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora II Liceum 
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Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu oraz dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu:  

1) wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Raciborzu oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. W pierwszej kolejności polecił Kierownikowi ww. Referatu 

wystosowanie pisma do organu nadzoru pedagogicznego, rad pedagogicznych, rad 

rodziców szkół jw., zakładowych organizacji związkowych, celem wskazania 

przedstawiciela do komisji konkursowych. Następnie należy przygotować projekty Uchwał 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursów i powołania komisji 

konkursowych,  

2) zaakceptował propozycję, aby wystosować pismo do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu z prośbą o zaopiniowanie przedłużenia powierzenia 

funkcji dyrektora Panu Wojciechowi Janiczce, a następnie przygotować wniosek 

uzgodnieniowy do Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, celem przedłużenia 

powierzenia funkcji dyrektora ww. osobie na kolejne 5 lat tj. od 1 września 2014 r.  

do 31 sierpnia 2019 r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, stanowiącej działkę nr 768/121  

- dotyczy polecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2014 r. 

Poinformował, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Racibórz, działka nr 768/21 oznaczona jest symbolem K4 UP – tereny 

usług publicznych oraz znajduje się w strefach: ingerencji konserwatorskiej B  

oraz w technicznej. Uzupełniające przeznaczenie terenu przewiduje – zabudowę usługową. 

W związku z powyższym w obowiązującym stanie prawnym, nie ma możliwości wydzielenia 

odrębnych lokali z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.  Ww. kwestię Referat Gospodarki 

Nieruchomościami skonsultował z pracownikami Referatu Architektury i Budownictwa. 

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

155828. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. sprzedaży 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, stanowiącej działkę nr 768/121 

(dotyczy polecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2014 r.):  

1) polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami wystąpić do Prezydenta 

Miasta Racibórz w sprawie zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego  
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dla ww. nieruchomości tak, aby przewidywały one zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną,  

2) polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów oszacować wstępne koszty 

wykonania pionu kanalizacji sanitarnej.  

 

Ponadto mając na uwadze, że dotychczas nie doszło do sprzedaży nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami jednocześnie podjęcie działań mających na celu jej wydzierżawienie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej 

dot. rankingu ryzyk w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – do zapoznania się. 

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

154754. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z rankingiem ryzyk w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu polecił Skarbnikowi Powiatu dokonać przy udziale kierowników 

komórek organizacyjnych analizy zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń dla budżetu 

Powiatu Raciborskiego. Wyniki analizy zostaną przedstawione na jednym z kolejnych 

posiedzeń.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

dot.  finansowania zadań zleconych ze środków własnych. Jak poinformowano w ww. piśmie 

zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym przekazanie powiatowi,  

w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych  

na ich realizację. Z kolei art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) wykonująca 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych 

zadań. Ustawodawca w art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

jednoznacznie wskazuje, że dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami powinny być przekazywane w sposób 

umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zadań. Ponadto ustawodawca rozstrzygnął tryb  

i sposób postępowania w przypadkach, gdy przekazana dotacja celowe nie zabezpiecza 
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pełnego wykonania zadań. Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, w przypadku niepełnego i nieterminowego przekazania ww. dotacji j.s.t. 

przysługuje prawo dochodzenia należności wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak  

dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym. W piśmie zauważono, że powyższe 

stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 155368. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach WA-0250/12/14 z dnia 19 marca 2014 r. dot.  finansowania zadań zleconych 

ze środków własnych polecił Skarbnikowi Powiatu określić, które zadania realizowane  

przez tut. Starostwo są zadaniami własnymi, a które zleconymi z zakresu administracji 

rządowej. W przypadku zadań zleconych należy określić wielkość środków przekazywanych 

na ten cel z budżetu państwa. Termin – 22 kwietnia 2014 r.  

 

Starosta przedstawił otrzymaną w dniu 2 kwietnia br. interpelację radnego Leonarda 

Malcharczyka zgłoszoną na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 marca 2014 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 156766.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację.  

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XL/387/2014 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 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 

156258. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XL/388/2014 
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Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 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 

156259. 

 

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 02 kwietnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02 kwietnia 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 upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 


