
PROTOKÓŁ  NR 121/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 5 maja 2009r.

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 do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:
I część 

1. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

II część

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  120/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.04.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część

Ad. 1

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Edmund Stefaniak 

zapoznał zebranych z informacją nt. stanu bezrobocia w Powiecie Raciborskim, która stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.
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Dyrektor  Stefaniak  poinformował,  iż  w  stosunku  do  lutego  b.r.  liczba  zarejestrowanych 

bezrobotnych wzrosła o dwie osoby i na dzień 30.04.2009r. wyniosła 2272 osoby. Z kolei 

liczba  bezrobotnych  w  kwietniu  b.r.  spadła  o  100  osób  w  stosunku  do  marca  2009r.  

Jak poinformował Dyrektor emigracja zarobkowa oraz roboty sezonowe w budownictwie  

i  drogownictwie  powodują,  że  osoby bezrobotne  występują  z  wnioskami  o  wykreślenie  

z  rejestru bezrobotnych.  Zdaniem Dyrektora niepokoi fakt,  iż  zmniejszyła  się  liczba ofert 

pracy proponowanych w Urzędzie w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  Dyrektora  Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nt. stanu bezrobocia w Powiecie Raciborskim, postanawiając, iż kolejne 

informacje Dyrektor składać będzie w przypadku znacznego wzrostu liczby bezrobotnych. 

Dyrektor  Stefaniak  poinformował,  iż  dnia  01.02.2009r.  weszła  w  życie  ustawa  

z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

oraz zmianie niektórych innych ustaw, która zniosła obowiązek zgłaszania do urzędów pracy 

wolnych  miejsc  pracy przez  pracodawców.  Utrudnia  to  monitoring  rynku pracy.  Trudniej 

będzie również podejmować decyzje co do wyboru kierunków kształcenia, w jakich należy 

kształcić w szkołach ponadgimnazjalnych.

Mając na uwadze przekazane informacje, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi 

Powiatu  zorganizować  spotkanie  z  dr  Teresą  Jemczurą  –  Dyrektorem  Instytutu  Studiów 

Społecznych Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Raciborzu, na którym poruszona 

zostanie  możliwość  przeprowadzania  badań  nt.  zapotrzebowania  na  rynku pracy.  Badania 

przeprowadziliby  studenci  Uczelni  w  zakładach  pracy  położonych  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego. Wyniki badań będą przydatne przy podejmowaniu decyzji co do kierunków 

kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Następnie Starosta powrócił do omówienia karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych 

dot. zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

W/w karta  informacyjna  stanowi  załącznik  nr  17  do  Protokołu  Nr  118/09  z  posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.04.2009r. 

Dyrektor  PUP  w  Raciborzu  przekazał,  iż  z  dniem  01.02.2009r.  zmienił  się  m.in.  

art.  40  ustawy  z  dnia  20.04.2004r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy 

nakładając na starostów dodatkowe zadania polegające na: 

− diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy 

oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,

− sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń,

− monitorowaniu przebiegu szkoleń,
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− prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

W związku z powyższym Dyrektor Stefaniak zwrócił  się z prośbą o zwiększenie budżetu 

Urzędu Pracy w dziale wynagrodzenia o kwotę 14 000,00 zł,  co pozwoli  na zatrudnienie  

w Dziale Szkoleń osoby do realizacji między innymi dodatkowych zadań.

Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał za zasadne zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu polecając, aby Dyrektor określił konkretną kwotę, o którą należy 

zwiększyć  budżet  jednostki  w  dziale  wynagrodzenia.  Ponadto  zaakceptował  propozycję,  

aby do czasu przeniesienia siedziby Urzędu do budynku przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu 

Dyrektor wypłacał 50,00 zł miesięcznie osobie sprzątającej biuro paszportowe po godzinach 

pracy.

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad o godz. 16.00.

II część 

Ad. 1

Protokół  Nr  120/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  28.04.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.
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Ad. 3

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Starosta poinformował, iż Zastępca Wójta Gminy Krzyżanowice pismem z dnia 24.03.2009r. 

zwrócił się z wnioskiem o  użyczenie na rzecz Gminy Krzyżanowice działki nr 185/2 (k.m.1), 

obręb  Rudyszwałd,  na  części  której  Gmina zamierza  wybudować  chodnik  dla  pieszych,  

w  ramach  realizacji  zadania  „Przebudowa  ul.  Granicznej  i  Głównej  w  Rudyszwałdzie”. 

Działka  nr  185/2  stanowi  fragment  pasa  drogi  powiatowej  nr  3534  S.  Pismem  

z  dnia  17.04.2009r.  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Raciborzu  wyraził  pozytywną  opinię  

co  do  użyczenia  przedmiotowej  nieruchomości.  Użyczenie  w/w  nieruchomości  nastąpi  

na okres 6 lat, a Powiat Raciborski nie będzie partycypował w kosztach realizacji inwestycji, 

jak  również  nie  będzie  zwracał  nakładów poczynionych  na przedmiotową nieruchomość  

w związku z jej realizacją. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zamiany 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.

Starosta  przypomniał,  iż  Uchwałą  Nr  XXVIII/291/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  24.02.2009r.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  został  uprawniony  do  sfinalizowania 

zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy 

Racibórz.                         

Działka  nr  3558/184  (k.m.2),  obręb  Racibórz  stanowi  własność  Gminy  Racibórz.  

Jest  to  nieruchomość  niezabudowana,  przylegająca  do  ulicy  Opawskiej  oraz  do  posesji 

„starego  szpitala”.  Działki  nr  nr  2924/185,  2930/184,  2927/185  (k.m.4),  obręb  Racibórz 

stanowią  własność  Powiatu  Raciborskiego.  Nieruchomość  ta  stanowi  fragment  Parku 

Miejskiego im. Miasta Roth, na którym znajduje się liczny drzewostan oraz alejki parkowe. 

Przedmiotowa  nieruchomość  nie  jest  utrzymywana  przez  Powiat  Raciborski. 

Na  przedmiotowej  nieruchomości  Gmina  Racibórz  zlokalizowała,  za  zgodą  Powiatu 

Raciborskiego, a na swój koszt, oświetlenie parkowe.
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Zamiana  przedmiotowych  nieruchomości  ma  na  celu  uregulowanie  stanu  prawnego 

przedmiotowych  nieruchomości,  zgodnie  ze  stanem  władania.  Działki  nr  nr  2924/185, 

2930/184, 2927/185 jako stanowiące fragment parku winny być własnością Gminy Racibórz. 

Nabycie w/w nieruchomości przez Gminę Racibórz ujednolici własność całego kompleksu 

parkowego, ułatwiając zarządzanie parkiem i inwestowanie na jego terenie. Natomiast działka 

nr  3558/184  winna  stać  się  własnością  Powiatu  Raciborskiego.  Jej  nabycie  poprawi 

możliwości  zagospodarowania  nieruchomości  zabudowanej  obiektami  „starego  szpitala 

miejskiego”, w tym umożliwi bezpośredni dojazd od ulicy Opawskiej.

Zamiana  nieruchomości  nastąpi  bez  obowiązku  dopłat  z  tytułu  różnic  w  wartościach 

rynkowych  zamienianych  nieruchomości,  zaś  jej  koszty  poniesione  zostaną  po  połowie  

przez Powiat Raciborski i Gminę Racibórz.                                                   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  wyrażenia  zgody  na  zbycie  przez  Gminę  Kuźnia  Raciborska  części  nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1080/2, k. m. 5.

Starosta  poinformował,  iż  wnioskiem  z  dnia  02.04.2009r.  Burmistrz  Gminy  Kuźnia 

Raciborska  zwróciła  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zbycie  przez  Gminę  Kuźnia 

Raciborska  części  nieruchomości  oznaczonej  jako  działka  1080/2,  k.m.5.  Przewidywana  

do sprzedaży część nieruchomości o pow. 0,6700 ha zabudowana jest trzykondygnacyjnym 

budynkiem o  powierzchni  użytkowej  915,80  m²,  w  którym na  parterze  mieściła  się  sala 

gimnastyczna,  natomiast  pozostałe  dwie  kondygnacje  nigdy  nie  były  zagospodarowane  

i wymagają kapitalnego remontu. 

Zgodnie z § 9 pkt 3 Porozumienia z dnia 31.12.2003r. w sprawie przekazania prowadzenia 

Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Kuźni  Raciborskiej  przy  ul.  Jagodowej  15,  zawartego 

pomiędzy  Powiatem Raciborskim  a  Gminą  Kuźnia  Raciborska,  Gmina  zobowiązała  się  

nie zbywać przedmiotowej nieruchomości bez zgody Powiatu Raciborskiego, przed upływem 

10 lat od chwili zawarcia umowy darowizny.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

wystąpić  do  Przewodniczących  Komisji:  Budżetu  i  Finansów  oraz  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska  w sprawie  zaopiniowania  ewentualnej  zgody na  zbycie  przez  Gminę  Kuźnia 

Raciborska części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1080/2 k. m. 5.  

Po uzyskaniu w/w opinii, sprawa ta będzie ponownie omawiana na posiedzeniu Zarządu. 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot.  planu 

finansowego na 2009r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  planem  finansowym  na  2009r.  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  i  postanowił  przekazać  go  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu 

Raciborskiego.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia 

protokołu  Komisji  konkursowej  do  rozpatrywania  projektów  otwartego  konkursu  ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  protokół  Komisji  konkursowej  do  rozpatrywania 

projektów  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, przyznając:

1. Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego  „Victoria”  

w  Raciborzu  dotację  w  wysokości  7  000  zł  na  organizację  VI  Międzynarodowych 

Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego – Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego „Victoria” w Raciborzu z udziałem reprezentacji  z Werdohl,  

w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Märkischer Kreis w dniu 11.10.2009r., 

2. Miejskiemu Klubowi Zapaśniczemu „Unia” w Raciborzu dotację w wysokości 5 000 zł  

na  organizację  XVII  Memoriału  im.  mł.  kpt.  A.  Kaczyny  i  dh.  A.  Malinowskiego,  

w dniach 22-23.08.2009r. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 3431/13/2009 pn. „Obsługa bankowa budżetu 

Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  budżetu  Wydziału 

Organizacyjnego  i  Spraw Obywatelskich  w  rozdziale  75020  §  4300  o  kwotę  14.000  zł  

z nadwyżki budżetowej powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zamówienia publicznego 

pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”. 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacjami i zapytaniami zgłoszonymi na XXXI sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.04.2009r., które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:

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

radnego Władysława Gumieniaka oraz radnego Marcelego Klimanka, 

2. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Jana Kusego, 

3. Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  udzielić  odpowiedzi  

na interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Norberta Miki. 

Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym ma miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego (w/w informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

Starosta przedstawił protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

z  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Raciborzu,  który  stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  pokontrolnym  z  kontroli 

przeprowadzonej w PUP w Raciborzu. 

Starosta  omówił  protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu  Raciborskiego  

z  kontroli  dotyczącej  analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2008 rok. 

W/w protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w protokołem pokontrolnym. 

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  
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Nr XXXI/315/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 XXXI/316/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarząd Powiatu Raciborskiego za 2008 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.05.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.05.2009r. 

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu dot.  stanu bezrobocia  

w Powiecie Raciborskim. 

4. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2009r.

5. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

6. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zamiany  nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.

9. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  wyrażenia  zgody  

na zbycie przez Gminę Kuźnia Raciborska części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 1080/2, k. m. 5.

10. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  planu  finansowego  na  2009r. 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia protokołu Komisji 

konkursowej do rozpatrywania projektów otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr SZ. 3431/13/2009 pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego 

i jego jednostek organizacyjnych”.

13. Interpelacje  i  zapytania  zgłoszone  na  XXXI  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.04.2009r. (pismo nr BR. 0045-4/09 z dnia 04.05.2009r.).

14. Informacja  o  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  (pismo  nr  BR.  0058-7-5/09  

z dnia 29.04.2009r.). 

15. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  kontroli 

przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.
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16. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z kontroli dotyczącej analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego 

za 2008 rok. 

17. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXI/315/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

18. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXI/316/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie 

udzielenia absolutorium Zarząd Powiatu Raciborskiego za 2008 rok. 
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