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OR.II.0022.1.27.2012 

PROTOKÓŁ  NR 79/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 lipca 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 78/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 lipca 2012r.  

2. Projekty uchwał 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 78/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lipca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Na wstępie Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała o zakończeniu prac komisji 

powołanych w celu przeprowadzenia naborów na stanowiska: dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Komisje                 

w protokołach przedstawiły kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez 

nich wymagań do zatwierdzenia przez Starostę.  
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Gminy Racibórz z budżetu Powiatu 

Raciborskiego. 

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

54753. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla 

Gminy Racibórz z budżetu Powiatu Raciborskiego i postanowił o jego przekazaniu na sesję   

w dniu 28.08.2012r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Strzybniku, na rzecz 

Powiatu Raciborskiego. 

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

54915. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, 

położonej w Strzybniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego i postanowił o jego przekazaniu na 

sesję w dniu 28.08.2012r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego 

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

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

56177. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na 

realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

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

56669. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

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

wniósł zmiany polegające na:  

1) zwiększeniu planu dochodów powiatu (rozdział 85204) o kwotę 12 684 zł w związku        

z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu 

pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 

2) zwiększeniu planu wydatków (rozdział 85204) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie               

w Raciborzu o kwotę 12 684 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: 

„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 

3) zwiększeniu planu wydatków (rozdział 80130) będących w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów o kwotę 2 800 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz 

dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym     

w ZSE w Raciborzu”, 

4) zmniejszeniu planu wydatków (rozdział 80195) o kwotę 2 800 zł będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów.       

Po zmianie Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  – 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok (rezerwa). 

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

56738. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Skarbnik zapoznała zebranych z projektem 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 

56670. 

Mając na względzie dokonane zmiany w projekcie uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok i podjęcie 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok (rezerwa) Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł zmiany              

w projekcie uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                  

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

Po dokonaniu w/w zmian Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  – 3 

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 6 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 

56488. 

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

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego                   

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. 

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

56298. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach miesięcznych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres od 

stycznia do czerwca 2012r. Ze względu na niezgodności zaobserwowane w sprawozdaniach 

kwartalnych, polecił Dyrektorom Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz 

Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, aby zobligowali 

Główne Księgowe do dokładania większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie oraz 

sporządzanie sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa Powiatowego w Raciborzu, celem 

wyeliminowania błędów zawartych w sprawozdaniach. O powyższym polecił poinformować 

w/w Dyrektorów. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      

w Raciborzu z 30.07.2012r. dot. prośby o dokonanie zmian w planie finansowym na 2012r. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 56906. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w pismem Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy w Raciborzu wyraził zgodę na  dokonanie Zarządzeniem Dyrektora zmian 

w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu polegających na: 

a) zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę 5 436 zł w grupie „wynagrodzenia           

i składki od nich naliczane”, 

b) zwiększeniu o tą samą kwotę planu wydatków własnych w grupie „wynagrodzenia             

i składki od nich naliczane”- zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.               

O powyższym Zarząd polecił poinformować Dyrektora. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powracając na wniosek Skarbnika do karty informacyjnej  

przedłożonej na posiedzeniu w dniu 26.06.2012r.dot. obliczania subwencji oświatowej na 

podstawie algorytmu na 2012r. podjął decyzję o naliczaniu dotacji dla placówek 

niepublicznych według nowych stawek począwszy od 1 lipca 2012r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. kosztów 

świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo –

 wychowawczym w pieczy zastępczej. 

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

56563. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. kosztów świadczeń 

przysługujących rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym w pieczy 

zastępczej powróci na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. W związku z powyższym 

Zarząd polecił, aby na tym posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego obecny był kierownik 

Referatu Spraw Społecznych i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  

w Raciborzu. 

 

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

przygotowania kryteriów przyznawania honorowego patronatu Starosty Raciborskiego. 

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

49849. 

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

kryteriów przyznawania honorowego patronatu Starosty Raciborskiego postanowił zwrócić 

Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Raciborskiego celem naniesienia zmian.            

W szczególności w w/w Regulaminie należy: 

-w § 2 pkt 3 wykreślić słowa: ”jak również przedsięwzięciom organizowanym po raz 

pierwszy”, 

- należy opracować wzór wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Raciborskiego, który ma 

zawierać podstawowe informacje dot. danych organizatora, celu, miejsca i terminu 

przedsięwzięcia (zmienić odpowiednio § 7), 

-  w § 8 pkt 1 wpisać zamiast ”1 miesiąc” -”10 dni”, 

- w § 9 pkt 1 skrócić adekwatnie termin, 

- wykreślić § 10, 

- w § 11 w pkt 3 zmienić zapis, gdyż obowiązek zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu 

na stronie www.powiatraciborski nie spoczywa na organizatorze oraz odpowiednio skrócić 

termin realizacji tego obowiązku, 

- poprawić drobne błędy językowe. 

Po naniesieniu stosownych zmian Zarząd polecił ponownie przedłożyć Regulamin na jedno                 

z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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

przygotowania informacji nt. obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych 

podległych Powiatowi Raciborskiemu regulacji dotyczących przyjmowania, gospodarowania 

i likwidacji środków trwałych oraz pozostałego wyposażenia. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

56328. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. informacji nt. 

obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu regulacji dotyczących przyjmowania, gospodarowania i likwidacji środków 

trwałych oraz pozostałego wyposażenia. W związku z powyższym Zarząd polecił 

kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać w/w informację do wiadomości 

inspektorowi ds. kontroli zarządczej do wykorzystania i zaplanowania ewentualnej kontroli   

w tym zakresie . 

 

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

przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKZ „Unia” Racibórz na organizację turnieju 

koszykówki ulicznej w ramach XX Memoriału im. mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. A. 

Malinowskiego i udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w 

zadania publicznego w dniach od 18 – 19 sierpnia 2012r. 

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

56316. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKZ „Unia” Racibórz na organizację turnieju 

koszykówki ulicznej w ramach XX Memoriału im. mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. A. 

Malinowskiego i wyraził zgodę na udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji w/w zadania publicznego oraz postanowił o zamieszczeniu w/w oferty w BIP – ie, 

w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni. Po upływie w/w 

terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Zarząd wyraził zgodę na niezwłoczne zawarcie 

umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej w formie wspierania wykonania zadania zawartego w w/w ofercie MKZ 

„Unia” Racibórz, która stanowić będzie załącznik do stosownej umowy. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

kwartalnej informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

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

53323. 



 8 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

wydania zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego ( modernizacja i zmiana przebiegu sieci ). 

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

56183. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wydania zgody na 

lokalizację sieci ciepłowniczej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego ( modernizacja i zmiana przebiegu sieci ) postanowił, że do karty powróci na 

jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. W związku z powyższym Zarząd polecił 

zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Biura Projektów Profim z Raciborza celem 

omówienia szczegółów lokalizacji sieci ciepłowniczej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012 roku. 

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

56588. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. sprawozdania                

z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Raciborskiego. W związku z powyższym Zarząd  polecił, aby na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, na którym przedkładane będzie kolejna informacja obecny był 

kierownik wraz z pracownikiem zajmującym się realizacją w/w zadania, w celu 

szczegółowego omówienia postępów prac w tym zakresie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji         

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych                 

w Referacie Zamówień Publicznych. 

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

55215. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych w II 

kwartale 2012r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. kwartalnej zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

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

56393. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski,  

2. polecił umieścić informację, o której mowa pkt 1 na stronie internetowej Powiatu 

Raciborskiego.  

 

 Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku   

o wydanie opinii dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Prawostronne obwałowanie rzeki Odry od 

miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gmina Kuźnia Raciborska”. 

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

56244 i 56246. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Stanisława 

Staniszewskiego z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp.z o.o, 45-317 Opole ul. Morcinka 43 

działającego z upoważnienia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 40-087 

Katowice ul. Sokolska 65 z dnia 03.07.2012r. o wydanie opinii dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy                 

z województwem opolskim, gmina Kuźnia Raciborska” podejmując stosowne postanowienie. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt odpowiedzi na interpelację radnego Adriana Plury dot. 

finansowania pobytu dzieci i młodzieży w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w Kuźni 

Raciborskiej i Pogrzebieniu zgłoszoną w dniu 25.05.2012r przygotowany przez kierownika 

Referatu Spraw Społecznych zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 

10.07.2012r. 

W/w projekt znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 56545. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po drobnych poprawkach zaakceptował projekt odpowiedzi na 

interpelację radnego Adriana Plury dot. finansowania pobytu dzieci i młodzieży w ośrodkach 

opiekuńczo-wychowawczych w Kuźni Raciborskiej i Pogrzebieniu zgłoszoną w dniu 

25.05.2012r. 

 

Starosta poinformował o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Powiatu Raciborskiego, 

które zaplanowano na 2.08.2012r. na godz. 8:00.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 56789. 

 

Ad. 5 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XX/211/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Rudniku, na rzecz Powiatu 

Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,         

a Referatu Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 55794. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do realizacji Uchwały Nr 

XX/209/2012 w sprawie  nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych              

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

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

Kultury i Sportu  odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52894. 

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. ------------------------- 

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 lipca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 lipca 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.(rezerwa) 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.  

 

 


