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OR.II.0022.1.17.2012 

PROTOKÓŁ  NR 69/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 maja 2012r. 

 

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 68/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia i 27 kwietnia 2012r.  

2. Projekty uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 68/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia i 27 

kwietnia 2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego 

konkursu ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej ”. 



 2 

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

43977. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną zaakceptował 

przedstawiony wniosek i wyraził zgodę na przystąpienie do otwartego konkursu Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na dofinansowanie 

zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkowym kościele p.w. św. Jerzego w Sławikowie. 

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

43219. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. udzielenia dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele 

p.w. św. Jerzego w Sławikowie wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla Parafii p.w. św. 

Jerzego w Sławikowie w wysokości 25.000,00 zł na zadanie pn: ” Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie” . 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. 

Jerzego w Sławikowie”.  

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

43224. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego 

zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie” oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 29 maja 2012r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

43765. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok wniósł zmiany polegające  

na przeniesieniu środków po stronie wydatków w wysokości 58 000 zł z działu 801 rozdział 

80195 § 6050 do działu 801 rozdział 80130 § 6050 będącego w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu” (zadanie poza WPF). 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

43763. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

43768. 

Zarząd Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                

w Raciborzu w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów. 

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

42246. 

Zarządu Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu            

w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów wniósł o dokonanie zmian w uzasadnieniu 

uchwały polegających na :  

a) poprawieniu drobnych błędów literowych, 

     b) wykreśleniu zdania w wierszu 10 uzasadnienia : ” Likwidacja niepodjętego depozytu   

        z mocy prawa następuje na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez naczelnika    

       właściwego urzędu skarbowego”. 

Po zmianie Zarząd Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w sprawach o likwidację 

niepodjętych depozytów.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

przy ul. Gimnazjalnej 3.  

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

43449. 

Zarząd Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

43716. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 

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

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg             

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację IX 

Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria Racibórz  

z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Markischer 

Kreis i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania 

publicznego w dniach od 25 maja 2012r. do 28 maja 2012r. 

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

42450. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyjęcie oferty MKS – SMS Victoria 

Racibórz na organizację IX Mi ędzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa 

MKS – SMS Victoria Racibórz z udziałem zespołu    z Werdohl w ramach współpracy 

Powiatu Raciborskiego z Markischer Kreis i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji    

w wysokości 7.000,00 zł na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. W związku             

z powyższym polecił kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu umieszczenie w/w 

oferty na stronie BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej 

Powiatu Raciborskiego na 7 dni i po upływie w/w terminu po rozpatrzeniu ewentualnych 

uwag  niezwłocznie zawrzeć umowę o udzielenie dotacji na realizację w/w zadania 

publicznego.  

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury         

i Sportu  przygotować i przedstawić wraz z inspektorem ds. sportu Piotrem Kielarem na 

pierwszym posiedzeniu zarządu w czerwcu kompleksową informację dotyczącą zasad 

finansowania sportu przez powiat ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych form        

i możliwości ich zastosowania. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Rady dot. propozycji zmiany Statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

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

43644. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Biura Rady dot. propozycji 

zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego i wyraził zgodę na przystąpienie do prac związanych            

z opracowaniem nowej wersji Statutu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił kierownikowi Biura Rady wraz z Zespołem dobranym spośród 

pracowników Starostwa i udziałem radcy prawnego opracowanie nowej wersji Statutu 

Powiatu Raciborskiego pod przewodnictwem Sekretarza Powiatu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. 

informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo (wrzesień 2011 – 

kwiecień 2012r.), którą szczegółowo omówiła Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 

Dominika Świerk-Bara. 

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

43838. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Pełnomocnika ds. 

Zarządzania Jakością dot. informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez 

kierownictwo i po wysłuchaniu szczegółowych informacji przedstawionych przez 

Pełnomocnika na posiedzeniu Zarządu zaakceptował wnioski przedstawione w w/w karcie 

informacyjnej i przekazał je Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością do realizacji. 

 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 

11 kwietnia 2012r. projekt odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zarządzie Dróg            

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w projektem odpowiedzi zaakceptował 

projekt i polecił przekazać odpowiedź do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego Rady Powiatu Raciborskiego. 

W związku z zaakceptowaną przez Zarząd Powiatu Raciborskiego propozycją odpowiedzi na 

wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Raciborzu polecił Skarbnikowi Powiatu zwrócić się pisemnie do 
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dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, którzy dotychczas takiego 

rozwiązania nie stosują z poleceniem dokonywania przelewów finansowych zgodnie z tzw. 

zasadą „dwóch rąk” czyli podpisywania przelewów finansowych przez dwie osoby. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała Zarząd Powiatu Raciborskiego, iż w dniu 30 kwietnia 

2012r. wpłynęło pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu dot. prośby     

o zaangażowanie środków finansowych Powiatu Raciborskiego w wysokości 43.000 zł na 

realizację projektu unijnego pn. „Możemy przekraczać granice…” i projektu pn. „Kultura bez 

G-Hranic” . 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych          

w budżecie Powiatu Raciborskiego w kwocie 43. 000 zł na realizację przez Młodzieżowy 

Dom Kultury w Raciborzu projektu unijnego pn. „Możemy przekraczać granice…” i projektu 

pn. „Kultura bez G-Hranic” . 

 

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia 2012r. 

W/w interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 43046. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje: 

radnego Leona Fiołki (interpelacja nr 1 tiret 2) i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Władysława Gumieniaka (interpelacja nr 2),  

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Leona Fiołki (interpelacja nr 1 tiret 1).  

 

 

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 

XVIII/186/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 43448. 

 

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 

XVIII/187/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 . 

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

odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 43454. 

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

gruntowych, położonych w Pietrowicach Wielkich oraz w Raciborzu, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację w/w 

Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 43175. 

 

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 Referaty do określenia realizacji Uchwały Nr XVIII/189/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Kornicach, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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Ustalił Członka Zarządu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Gospodarki 

Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 43328. 

 

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały Nr 

XVIII/190/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie założenia 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 43155. 

 

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały Nr 

XVIII/191/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 43155. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XVIII/192/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia. 

Ustalił Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie w/w 

Uchwały, a Biuro Rady odpowiedzialnym za jej realizację. 
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Karta informacyjna Referatu określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 43159. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska   
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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. ------------------  

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 maja 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 maja 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w sprawach              

o likwidację niepodjętych depozytów. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3. 


