
PROTOKÓŁ  NR 165/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 4 maja 2010r.

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:
1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  164/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.04.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 28.02.2010r., bilansu na dzień 28.02.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  lutego  2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 28.02.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  164/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27.04.2010r.  

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

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  dotyczących Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Szczegółowych  informacji  w  w/w  sprawie  udzielił  obecny  na  posiedzeniu  Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontu Roman Peikert.  

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2010r.  dotyczących  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r. 

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

W trakcie  dyskusji  Zarząd  postanowił,  aby  z  omawianego  projektu  uchwały  wykreślić  

te zmiany, które dotyczą wysokości udzielanej przez Gminy Powiatu Raciborskiego pomocy 

finansowej  na  prowadzenie  Terenowego  Punktu  Paszportowego  w  Raciborzu.  

Jak  poinformował  Starosta  radni  Gminy  Krzyżanowice  na  ostatniej  sesji  postanowili  

o udzieleniu pomocy finansowej na w/w cel, stąd ewentualne zmiany w budżecie Powiatu 

Raciborskiego będą mogły zostać dokonane w terminie późniejszym. 

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 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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 2010.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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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 2010.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 4

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot. wniosku Marszałka Województwa Opolskiego (nr DRP.IV.7321-7/10 z dnia 14.04.2010r.) 

o  uzgodnienie  projektu  zmiany  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa 

opolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt zmiany Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa  opolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  

w  zakresie  zgodności  z  zadaniami  samorządowymi  powiatu,  podejmując  stosowne 

postanowienie (kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Jednocześnie 

Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  przygotował  krótką 

prezentację  w/w  Planu  z  uwzględnieniem  najważniejszych  zagadnień  wspólnych  

dla województw: opolskiego i śląskiego. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu 

Powiatu Norbert Parys. 

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  oprogramowania  dla  księgowości  i  płac  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski.

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

Wicestarosta  przekazał,  iż  oprogramowanie  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych 

prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski  jest  przestarzałe.  Do  tej  pory  nie  było 

modernizowane. Jest to oprogramowanie Dos-owskie, podczas gdy zdecydowana większość 

programów  komputerowych  tworzona  jest  w  środowisku  Windows.  Nie  jest  ono 

kompatybilne  z  innymi  programami,  które  obsługują  podległe  jednostki  oświatowe,  

stąd zachodzi konieczność dostosowania programów kadrowych i płacowych. Wiąże się to  

z  przeszkoleniem pracownika administracji  oraz pokryciem kwoty różnicy,  jaką placówka 

będzie  musiała  ponieść  w  związku  z  wdrożeniem  nowego  rozwiązania.  Szkoły/placówki 
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oświatowe  nie  dysponują  środkami  na  przeszkolenie  pracowników.  Z  uwagi  na  fakt,  

iż  szkoły prowadzone  przez  Powiat  Raciborski  obsługuje  firma  Vulcan,  celowym byłoby 

zamówienie  oprogramowania  u  tego  samego  dostawcy.  Niektóre  szkoły  posiadają  

tzw.  abonamenty,  im  więcej  programów,  aplikacji  tym  niższy  abonament.  Młodzieżowy 

Ośrodek  Wychowawczy w Rudach oraz  Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Raciborzu 

wdrożyły oprogramowanie (nie ma potrzeby szkoleń), w trakcie wdrażania jest Zespół Szkół 

Mechanicznych  w  Raciborzu  oraz  Zespół  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  

w Raciborzu (jest potrzeba przeszkolenia pracownika). 

Wicestarosta  zaproponował,  aby  wyrazić  zgodę  na  wdrożenie  nowego  oprogramowania  

dla  księgowości  i  płac  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu oraz zabezpieczyć kwotę 14 400 zł celem przekazania do szkół/placówek  

na przeszkolenie pracowników administracji.  Kwotę na pokrycie różnicy w abonamencie  

w 2010r.  winni  dyrektorzy znaleźć w tegorocznym budżecie,  a  na 2011r.  ująć w planach 

finansowych. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  dot.  oprogramowania  

dla księgowości i płac w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski. Polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uzupełnić w/w kartę 

o informację: 

1. nt. kosztów poniesionych przez szkoły i placówki w 2009r. za aktualizację używanych 

programów Qwant i Qwark działających w systemie Dos-owskim,

2. czy  nowe  oprogramowanie  dla  księgowości  i  płac  będzie  kompatybilne  

z programem finansowo – księgowym BeSTi@.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

raportów  z  przedkładanych  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu 

Raciborskiego.

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

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  podczas  analizowania  wpływających  sprawozdań 

przedkładanych  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu  Raciborskiego  zauważa  się 

nieterminowość  składanych  dokumentów,  dużą  ilość  przedkładanych  korekt,  popełniane 

błędy oraz  niezgodność  sprawozdań  ze  stanem kont  dochodów i  wydatków budżetowych 

danej  jednostki.  Ponadto  Skarbnik  Powiatu  zwróciła  uwagę  na  korektę  wydatków 

poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na kwotę 

189.688,87 zł. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  ze  sprawozdaniami  przedkładanymi  

przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu  Raciborskiego.  Polecił  Skarbnikowi  Powiatu 

przygotować pismo do dyrektorów w/w jednostek w sprawie dokładania większej staranności 

przy  przygotowywaniu  oraz  sporządzaniu  sprawozdań  miesięcznych  i  kwartalnych 

przedkładanych do tut. Starostwa. Jednocześnie zaakceptował propozycję Skarbnika Powiatu 

dotyczącą przeprowadzenia kontroli doraźnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu w związku z wprowadzoną korektą na kwotę 189.688,87 zł.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  planów  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego w Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Budowlanych  

i  Rzemiosł  Różnych  w Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w Raciborzu,  Zespołu 

Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu,  Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu, 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu,  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  

w  Raciborzu,  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu,  Domu  Pomocy 

Społecznej  „Złota  Jesień”  w  Raciborzu,  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

w Rudach, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu,  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Dodatkowo Skarbnik  Powiatu poinformowała,  iż  zgodnie z  Zarządzeniem Wewnętrznym  

Nr 45/10 z dnia 04.05.2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu  na  rok  2010 zwiększa  się  plan  wydatków będących  w dyspozycji  Referatu 

Edukacji,  Kultury i  Sportu  z  przeznaczeniem na dokształcenie  i  doskonalenie  nauczycieli 

(kwota 114 368 zł). 

Zgodnie  z  ustaleniami  z  poprzedniego  posiedzenia  Starosta  przedstawił  informację  

nt.  kalkulacji  przewidywanych  kosztów  organizacji  VII  Międzynarodowych  Zawodów 

Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w 

ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Markischer Kreis.
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W/w informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości kalkulację przewidywanych kosztów 

realizacji zadania pn. VII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS – SMS 

Victoria  Racibórz  z  udziałem  zespołu  z  Werdohl  w  ramach  współpracy  Powiatu 

Raciborskiego z Markischer Kreis.

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  04.05.2010r.  o  godz.  15.00  w  siedzibie  tut.  Starostwa 

odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.  Tematem  posiedzenia  będzie  rozpatrzenie 

skargi p. K. Kretka na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

W/w informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta  przedstawił  pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu  

w  sprawie  zwiększenia  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  w  roku  2010  środków 

finansowych  na  działalność  Inspektoratu  z  kwoty  35.000  zł  do  57.020  zł.  Środki  te 

wydatkowane  zostaną  na  wykonania  zastępcze  w  ramach  prowadzonych  postępowań 

administracyjnych.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  środków  finansowych  

na  działalność  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Raciborzu  związaną  

z  wykonaniem  zastępczym  w  ramach  prowadzonych  postępowań  administracyjnych  

z  rezerwy budżetowej  w kwocie 22.020 zł.  O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  do  tut.  Starostwa  wpłynęło  pismo  Komendanta 

Wojewódzkiego  Policji  w Katowicach informujące,  iż  od 2005r.  realizowane jest  zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „KPP Racibórz – adaptacja obiektu na nową siedzibę”, którego koszt 

określono na kwotę 16.716,6 tys. zł. W trakcie realizacji inwestycji, w 2008r. zaobserwowano 

powiększenia istniejących pęknięć ścian nośnych budynku przewidzianego na siedzibę służb 

dyżurnych  i  kierownictwa  jednostki,  a  zlecone  dwie  niezależne  ekspertyzy  zaleciły 

wyburzenie obiektu i budowę nowego. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

obejmuje wyburzenie i budowę nowego budynku administracyjnego, którego koszt wynosi 

ok. 5.000 tys. zł. W związku z powyższym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 

zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości partycypowania w kosztach rozbiórki i budowy 
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siedziby kierownictwa jednostki i służb dyżurnych, a tym samym w pomyślnym dokończeniu 

zadania inwestycyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z prośbą Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Katowicach w sprawie  partycypowania  w kosztach  rozbiórki  i  budowy siedziby KPP  

w  Raciborzu.  W związku  z  tym,  iż  w  chwili  obecnej  Zarząd  analizuje  budżet  Powiatu 

Raciborskiego oraz rozpoczął procedurę zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5 decyzja co do ewentualnego 

dofinansowania w/w zadania może zostać podjęta w terminie późniejszym. O powyższym 

Skarbnik Powiatu poinformuje KWP w Katowicach.

Ad. 5

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i strat za okres od 01.01.2010r. do 28.02.2010r., bilansu na dzień 28.02.2010r., opisu sytuacji 

finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  lutego 

2010r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień 

28.02.2010 r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Obecny  na  posiedzeniu  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  Ryszard  Rudnik 

poinformował, iż dysponuje już danymi finansowymi Szpitala za I kwartał 2010r. W związku 

z powyższym poinformował, iż na koniec marca b.r. Zakład zanotował stratę w wysokości 

3 426 923  zł,  a  w  miesiącu  marcu  b.r.  strata  wzrosła  o  475 715,99  zł.  Uwzględniając 

amortyzację  w  wysokości  1 753 653,91  zł  Zakład  zanotował  niedobór  finansowy  

w wysokości 1 673 268,72 zł (strata pomniejszona o amortyzację). W I kwartale 2010r. koszty 

działalności  operacyjnej  wzrosły  o  950 000  zł  w  porównaniu  do  roku  2009.  Z  kolei 

zobowiązania  wymagalne  na  koniec  marca  b.r.  wyniosły  ponad  1 800 000  zł,  a  ogółem 

wyniosły  ponad  13 000 000  zł.  Zobowiązania  z  tytułu  dostaw,  robót  i  usług  wyniosły 

4 230 000 zł,  tj.  osiągnęły  poziom zbliżony jak  w analogicznym okresie  roku ubiegłego. 

Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  działalność  oddziałów  szpitalnych  jest  generalnie 

nieopłacalna,  jedynie  Oddział  Noworodkowy,  Oddział  Dzienny  Chemioterapii  i  Oddział 

Obserwacyjno  –  Zakaźny  wypracowują  dodatni  wynik  finansowy.  Największe  straty 

przynoszą Oddziały: Urazowo – Ortopedyczny, Ginekologiczno – Położniczy, Neurologiczny, 

Geriatryczny. Jak podkreślił Dyrektor Rudnik Oddział Urazowo – Ortopedyczny zwiększył 

stratę,  która  za  I  kwartał  b.r.  wynosi  ok.  500 000 zł.  Ponadto  Dyrektor  poinformował,  iż 
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planuje wprowadzić równoważny czas pracy na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym, a w 

dalszej  kolejności  na  tych  oddziałach,  na  których  istnieją  

do tego warunki, tzn. zatrudnionych jest wystarczająca liczba lekarzy. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  rachunkiem  zysków  i  strat  za  okres  

od 01.01.2010r. do 28.02.2010r., bilansem na dzień 28.02.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  lutego  2010r., 

wybranymi  wskaźnikami  statystycznymi  dla  oddziałów,  etatyzacją  na  dzień  28.02.2010r., 

przychodami  i  kosztami  oddziałów  i  poradni,  postanawiając  o  prowadzeniu  dalszego 

comiesięcznego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala.

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. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.05.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.05.2010r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

6. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  rocznego  planu 

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

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

zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  powiatowi  

na rok 2010.

8. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  Marszałka 

Województwa  Opolskiego  (nr  DRP.IV.7321-7/10  z  dnia  14.04.2010r.)  o  uzgodnienie 

projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko.

9. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA 0718A/III/21/3/10  

z dnia 04.05.2010r. 

10. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  oprogramowania  

dla księgowości i płac w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski.

11. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

12. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  w  planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

13. Informacja dot. kalkulacji kosztów realizacji zadania pn. VII Międzynarodowe Zawody 

Pływackie  o  Puchar  Prezesa  MKS  –  SMS  Victoria  Racibórz  z  udziałem  zespołu  

z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Markischer Kreis.

14. Informacja  o  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  (pismo  nr  BR.  0058-7/5/10  

z dnia 28.04.2010r.). 
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15. Pismo Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w Raciborzu  nr  PINB-7356C-

2E/31/08-10 z dnia 27.04.2010r. 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 28.02.2010r., bilansu na dzień 28.02.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  lutego  2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 28.02.2010 r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.
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