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OR.II.0022.1.24.2012 

PROTOKÓŁ  NR 76/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 czerwca 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: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 75/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część 

 

Na wstępie Starosta zaprosił zebranych na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu, 

które odbędzie się w dniu 3 lipca 2012r. o godz. 9.30. w tut. Starostwie.  

W/w zaproszenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 50578. 
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Starosta poinformował, że po zakończeniu w/w zgromadzenia o godz. 10.00 odbędzie się 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z ustaleniami w posiedzeniu będzie 

uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Zenon Sochacki.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł o uszczegółowienie zapisu do protokołu  

z poprzedniego posiedzenia dot. wypracowania nowego brzmienia projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. Polecił, aby w w/w projekcie została zmieniona wysokość progów dochodowych, 

które trzeba spełnić, aby ubiegać o częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty  

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Po zmianie, Protokół Nr 75/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, 

która została przekazana na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 czerwca b.r. 

pojawił się błąd pisarski w obliczeniach.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok.  

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

49040. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 

Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  
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z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały przekazanego pismem   

nr OR.II.0022.3.6.2012 z dnia 13 czerwca 2012r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady 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 

49043. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2012r. Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.6.2012 z dnia 13 czerwca 2012r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

49819. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

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

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

49820. 
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Wicestarosta zaproponował, aby powierzyć Panu Zenonowi Sochackiemu stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

od dnia 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej. 

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

50615. 

Starosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej  

pn. "Doskonalenie członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie usuwania skutków 

wiatrołomów i zatorów z drzew poprzez nabycie uprawnień operatorów pilarek spalinowych". 

W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

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

50724. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 zmiany 

uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do programu pn. „Aktywny 

samorząd”. 

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

51362. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 29 maja 2012r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę nr 72/352/2012 w sprawie przystąpienia do finansowanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu "Aktywny samorząd". 

Bezpośrednim realizatorem zadania w imieniu Powiatu Raciborskiego jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, natomiast osobą upoważnioną do podejmowania 

wszelkich działań związanych z programem jest Dyrektor Centrum. 

Celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań podczas nieobecności Dyrektora udziela się 

stosowanego pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Krawczyńskiej Kierownikowi Działu 

Pomocy Rodzinie i Dziecku. 

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

uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do programu pn. „Aktywny 

samorząd” dokonał zmiany polegającej na przeniesieniu dotychczasowego brzmienia § 2  

do treści § 1. Po zmianie § 1 otrzymał brzmienie: 

 

„§ 1. W uchwale nr 72/352/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. 

dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do programu pn. "Aktywny samorząd"  

§ 2 otrzymuje brzmienie:  

"§ 2. 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Henrykowi Hildebrandowi Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do podejmowania wszelkich 

czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem programu, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Krawczyńskiej Kierownikowi Działu 

Pomocy Rodzinie i Dziecku do podejmowania wszelkich czynności związanych  

z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem programu, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały. Pełnomocnictwo ważne jest podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu." 
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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 zmiany uchwały 

dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do programu pn. „Aktywny samorząd”. 

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

 

Ad. 4 

 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

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

50978. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

obliczenia subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2012 rok. 

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

51258. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął obliczenia subwencji oświatowej na podstawie 

algorytmu na 2012 rok oraz podjął decyzję dotyczącą naliczania dotacji dla placówek 

niepublicznych przyjmując jako wartość ucznia 50 % kwoty przypadającej na 1 ucznia  

wg. algorytmu. Tzn. wartość 1 ucznia wg. algorytmu uzyskano po przeliczeniu metryczki 

subwencji oświatowej na 2012 rok dla placówek publicznych oraz przyjęto, że w szkołach  

dla dorosłych kształcących się w placówkach publicznych koszt nauczania równa się 

wysokości dotacji wynikającej z przeliczenia algorytmu metryczki subwencji oświatowej. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w postaci centrali 

telefonicznej data nabycia 2002r. oraz komputera/skanera data nabycia 2002r.  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

48915. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przedłożyła do tut. Starostwa 

kserokopię protokołu Komisji Likwidacyjnej, która znajduje się w aktach sprawy 

prowadzonej przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z protokołem zniszczenia – zużycia  

nr 1/2012 sporządzonym dnia 22 marca 2012r. przez Komisję Likwidacyjną działającą  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, wyraził zgodę na likwidację 

środków trwałych w postaci centrali telefonicznej data nabycia 2002r.  

oraz komputera/skanera data nabycia 2002r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012r. o godz. 15:00. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 50585. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr 4100/III/139/2012 z dnia 15 czerwca 2012r.  

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. Izba wydała 

pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego absolutorium za 2011 rok.  

W/w Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 50559. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 18 czerwca 2012r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 51481.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi  

na wniosek nr 1,  

2. opinię z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 15 czerwca 2012r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 51458,  
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3. opinię z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 czerwca 2012r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 51462,  

4. wnioski, opinię i pytania z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 21 czerwca 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 51463. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski i pytania zgłoszone na w/w posiedzeniu Komisji, 

5. opinie z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów zgłoszone w dniu 25 czerwca 2012r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 51464. 

 

Starosta przedstawił pismo Pana Adriana Plury dot. środowiskowego domu samopomocy.  

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 51639.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na pismo Pana Adriana Plury dot. środowiskowego domu samopomocy, które 

wpłynęło do tut. Starostwa w dniu 26 czerwca 2012r. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na dalszą realizację 

projektu pn. „Specjalna Szansa na Sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 15.359 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS.3110.38.12 z dnia 19 czerwca 2012r. wyraził zgodę na 

zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na dalszą realizację 

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu projektu pn. „Specjalna Szansa  

na Sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w kwocie 15.359 zł. Po otrzymaniu przez Szkołę kolejnej transzy środków 

finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na konto w/w projektu, środki te należy 

niezwłocznie zwrócić do budżetu Powiatu Raciborskiego. O powyższym Skarbnik Powiatu 

poinformuje Dyrektora Szkoły.  

 

Wicestarosta poinformował, że Powiat Raciborski wygrał otwarty konkurs ofert Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”. 
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Ad. 5 

 

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 Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVII/181/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 50464. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część 

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

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

51078. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

51090. 

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 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

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 26 czerwca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 czerwca 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do programu pn. „Aktywny samorząd”.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2012. 


