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PROTOKÓŁ  NR 193/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 listopada 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 191/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 09.11.2010r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 191/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na usunięcie krzewów przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

Starosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na usunięcie krzewów należących  

do ozdobnego gatunku ligustr pospolity o powierzchni wynoszącej 8 m². Krzewy 



 2 

zlokalizowane są na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  

nr 750/95 k. m.  9, obręb Ostróg o pow. 1.0724 ha, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. Przedmiotowa nieruchomość jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. Dyrektor Zespołu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody  

na usunięcie w/w krzewów. Powyższy wniosek pozytywnie zaopiniował Referat Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa argumentując, że ze względu na liczne 

zdrewniałe pędy wewnątrz krzewu, jak również miejscowy, boczny posusz występujący  

na zewnętrznej jego części, przedmiotowy ligustr nie pełni zarówno funkcji przyrodniczej,  

jak i estetycznej.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

krzewów przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

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 uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

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 7 do protokołu. 

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 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

W dalszej kolejności Starosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków 

przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach. Zgodnie  
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z zapisami Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r.  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego 

uprawnionych, należność może zostać umorzona w całości lub części z urzędu, jeżeli 

porozumienie lub jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu zostanie poprzedzone 

postępowaniem wyjaśniającym, które wskaże przynajmniej jedną z przesłanek 

kwalifikujących do umorzenia, wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 w/w Uchwały. Ponadto zgodnie  

z zapisami cytowanej uchwały w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 20 000 zł 

do umorzenia należności uprawniony jest Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Małgorzaty Biały (obecnie Werska) z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Krzysztofa Białego przebywającego w latach 1998-1999 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Małgorzaty Biały (obecnie Werska) z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa 

Białego przebywającego w latach 1998-1999 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Mikołaja Zubko z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra 

Zubko przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Mikołaja Zubko z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra Zubko przebywającego  

w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Wojciecha Ptaka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Łukasza Ptaka przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Wojciecha Ptaka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Łukasza Ptaka przebywającego 

w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Urszuli i Franciszka Szczyrba z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 

Rafała i Stanisława Szczyrba przebywających w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Urszuli i Franciszka Szczyrba z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Rafała i Stanisława 

Szczyrba przebywających w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Jana Śliwi ńskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Zbigniewa Śliwi ńskiego przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności  

Jana Śliwi ńskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Zbigniewa Śliwi ńskiego 

przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Anny i Bogdana Raczyńskich z tytułu odpłatności  

za wyżywienie dziecka Przemysława Raczyńskiego przebywającego w latach 1998-2000  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Anny  

i Bogdana Raczyńskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Przemysława 

Raczyńskiego przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości niedopłaty odsetek Marii Dykas z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała 

Dykasa przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości niedopłaty 

odsetek Marii Dykas z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała Dykasa 

przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Barbary i Ireneusza Skapczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Roberta Skapczyka przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Barbary i Ireneusza Skapczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Roberta Skapczyka 

przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Urszuli i Józefa Kribus z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Krystiana Kribus przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Urszuli i Józefa Kribus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krystiana Kribus 

przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Weroniki i Jerzego Smolorz z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Adama Smolorz przebywającego w latach 1999-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Weroniki i Jerzego Smolorz z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Adama Smolorz 

przebywającego w latach 1999-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Anny i Sławomira Stachańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dzieci Moniki Stachańskiej przebywającej w latach 2001-2002 i Roberta Stachańskiego 

przebywającego w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności  
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Anny i Sławomira Stachańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Moniki 

Stachańskiej  przebywającej w latach 2001-2002 i Roberta Stachańskiego przebywającego  

w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Haliny i Marka Papciak z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Mariusza Papciaka przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Haliny 

i Marka Papciak z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza Papciaka 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Elżbiety i Andrzeja Piekarczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Artura Piekarczyk przebywającego w 2003 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Elżbiety i Andrzeja Piekarczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Artura Piekarczyk 

przebywającego w 2003 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Haliny i Leszka Szadkowskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Sebastiana Szadkowskiego przebywającego w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Haliny 

i Leszka Szadkowskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana 

Szadkowskiego przebywającego w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Zygfrydy i Władysława Sycz z tytułu odpłatności  

za wyżywienie dzieci Grażyny Sycz przebywającej w latach 2001-2003, Iwony Sycz 

przebywającej w latach 2001-2002 i Romana Sycza przebywającego w latach 2001-2006  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Zygfrydy i Władysława Sycz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Grażyny Sycz 

przebywającej w latach 2001-2003, Iwony Sycz przebywającej w latach 2001-2002 i Romana 

Sycza przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Barbary i Krzysztofa Wroneckich z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Katarzyny Wroneckiej przebywającej w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Barbary i Krzysztofa Wroneckich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Katarzyny 

Wroneckiej przebywającej w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Agaty Zielińskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała 

Zielińskiego przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Agaty 

Zielińskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała Zielińskiego przebywającego  

w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Edwarda Kapka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa 

Kapka przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Edwarda Kapka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa Kapka 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Anny Stanek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Grzegorza Stanek przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Anny 

Stanek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Grzegorza Stanek przebywającego  

w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Małgorzaty Pawłowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Sebastiana Pawłowskiego przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Małgorzaty Pawłowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana 

Pawłowskiego przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Ireny Dittrich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza 

Dittrich przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Ireny 

Dittrich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza Dittrich przebywającego  

w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 50 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Teresy i Franciszka Paduch z tytułu odpłatności  

za wyżywienie dziecka Ewy Paduch przebywającego w latach 2001-2005 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Teresy 

i Franciszka Paduch z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Ewy Paduch przebywającego 

w latach 2001-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 52 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Haliny i Ryszarda Konsek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Adama Konska przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Haliny 

i Ryszarda Konsek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Adama Konska 

przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 54 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Teresy i Stanisława Stańczuk z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Barbary Stańczuk przebywającej w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Teresy 

i Stanisława Stańczuk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Barbary Stańczuk 

przebywającej w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 56 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Marii i Floriana Wicherek z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Pawła Wicherek przebywającego w latach 2002-2005 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Marii  

i Floriana Wicherek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Pawła Wicherek 

przebywającego w latach 2002-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 58 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Sabiny i Jana Białobrzeskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Piotra Białobrzeskiego przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Sabiny i Jana Białobrzeskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra 

Białobrzeskiego przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 60 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Agnieszki Trajdos z tytułu odpłatności za wyżywienie brata Grzegorza 

Dobrzyńskiego przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Agnieszki Trajdos z tytułu odpłatności za wyżywienie brata Grzegorza Dobrzyńskiego  

przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 62 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Ewy i Andrzeja Krawczyk z tytułu odpłatności  

za wyżywienie dziecka Krzysztofa Krawczyka przebywającego w latach 2003-2004  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Ewy  

i Andrzeja Krawczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa Krawczyka 
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przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 64 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Elżbiety i Edwarda Niczyj z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 

Damiana Niczyj przebywającego w latach 2003-2004 i Łukasza Niczyj przebywającego  

w latach 2004-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Elżbiety i Edwarda Niczyj z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Damiana Niczyj 

przebywającego w latach 2003-2004 i Łukasza Niczyj przebywającego w latach 2004-2006  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 66 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Danuty i Józefa Konrady z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Marka Konrady przebywającego w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Danuty i Józefa Konrady z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marka Konrady 

przebywającego w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 68 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Marii Stachura z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Marzeny Stachura przebywającej w 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Marii 

Stachura z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marzeny Stachura przebywającej  

w 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 70 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Doroty i Wincentego Ochman z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Sebastiana Ochman przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Doroty i Wincentego Ochman z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana 

Ochman przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 72 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia  

w całości należności Grażyny i Zenona Rymus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Damiana Rymusa przebywającego w latach 2005-2007 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Grażyny i Zenona Rymus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Damiana Rymusa 

przebywającego w latach 2005-2007 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 74 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Anny i Józefa Kręcichwost z tytułu odpłatności  

za wyżywienie dziecka Marcina Kręcichwost przebywającego w latach 2005-2008  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności Anny  

i Józefa Kręcichwost z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marcina Kręcichwost 

przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 76 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o utworzenie 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej od roku 

szkolnego 2011/2012. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 77 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utworzenie Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej od roku szkolnego 2011/2012 przy 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu podjąć niezbędne czynności  

w w/w sprawie. 

 

W tym miejscu Wicestarosta poinformował, iż przedstawiciele tut. Starostwa  

w dniu 15.11.2010r. wszczęli kontrolę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym  

dla Dorosłych, Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych, Prywatnym Technikum 

Uzupełniającym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym  

dla Dorosłych, Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14 

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu 

Raciborskiego. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, m.in.:  

1. pod kilkoma pozycjami w księgach słuchaczy figuruje jedna osoba,  

2. zachodzi proceder skreślania słuchaczy z listy słuchaczy Uchwałą Rady Pedagogicznej, 

po czym kolejnego dnia ta osoba staje się znów słuchaczem danej szkoły,  

3. niektóre z arkuszy ocen danego ucznia nie są wypełniane, widnieje jedynie numer z księgi 

słuchaczy, a arkusz jest podpisany przez Dyrektora Szkoły,  

4. występują niezgodności w zapisach arkuszy ocen a protokołami Rady Pedagogicznej,  
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5. część arkuszy ocen nie jest podpisana przez Dyrektora Szkoły, jest pieczątka – nie ma 

podpisu,  

6. w niektórych przypadkach nie ma podania słuchacza o przyjęcie do szkoły,  

7. niezgodność w wykazywanej informacji o liczbie słuchaczy w danym miesiącu, które jest 

podstawą przekazania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego,  

8. wykazana w dziennikach lekcyjnych obecność słuchaczy na zajęciach w danym dniu, 

podczas gdy słuchacze zostali przyjęci do szkoły tydzień lub 2 tygodnie później, 

9. „przechodzenie” słuchaczy z jednego typu szkoły do drugiego typu,  

10. dzienniki zajęć lekcyjnych noszą znamiona wpisywania treści po zaistniałych zajęciach.  

 

Jak poinformował Wicestarosta, mając na względzie powyższe nieprawidłowości, wystąpił  

z pismem do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o przeprowadzenie w trybie pilnym 

kontroli doraźnej ze strony nadzoru pedagogicznego w Prywatnym Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych, 

Prywatnym Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Raciborzu 

przy ul. Elżbiety 14. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Wicestarosty dot. przeprowadzonej 

kontroli doraźnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym 

Liceum Profilowanym dla Dorosłych, Prywatnym Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, 

Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnej Szkole 

Policealnej dla Dorosłych w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14. Mając na względzie stwierdzone 

podczas kontroli nieprawidłowości polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przeprowadzenie kolejnych kontroli w pozostałych szkołach niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkół publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 78 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

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

w Raciborzu – D i W, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – D, W1, W2, 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu – D i W, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 
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Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – D i W, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – W1 i W2, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

– D i W, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach – D i W, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – D i W.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pisma Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu, Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

dot. przesunięć w planach finansowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

 

1. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu nr ZSO NR 1/3014/65/10 z dnia 10.11.2010r. wyraził zgodę na przesunięcia 

w planie finansowym jednostki polegające na zmniejszeniu §  4040 – Wynagrodzenia 

osobowe pracowników o kwotę 4.591 zł oraz zwiększeniu odpowiednio § 4010,  

2. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu nr ZSO NR 2-3014/44/10 z dnia 15.11.2010r. wyraził zgodę na przesunięcia 

pomiędzy paragrafami płacowymi,  

3. wyraził zgodę na przesunięcia w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu polegające na zwiększeniu § 4260 – zakup energii  

oraz zmniejszeniu § 4440. 

 

Ad. 4 

 

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 XLIX/472/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 79 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Wajda  

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 16.11.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.11.2010r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

krzewów przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

krzewów przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Małgorzaty Biały (obecnie Werska) z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Krzysztofa Białego przebywającego w latach 1998-1999 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Małgorzaty Biały (obecnie Werska) z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Krzysztofa Białego przebywającego w latach 1998-1999 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Mikołaja Zubko z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra Zubko 

przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Mikołaja Zubko z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra Zubko 

przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Wojciecha Ptaka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Łukasza Ptaka 
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przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Wojciecha Ptaka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Łukasza Ptaka 

przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Urszuli i Franciszka Szczyrba z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Rafała 

i Stanisława Szczyrba przebywających w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Urszuli i Franciszka Szczyrba z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Rafała  

i Stanisława Szczyrba przebywających w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Jana Śliwi ńskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Zbigniewa 

Śliwi ńskiego przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności Jana 

Śliwi ńskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Zbigniewa Śliwi ńskiego 

przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Anny i Bogdana Raczyńskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Przemysława Raczyńskiego przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Anny i Bogdana Raczyńskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Przemysława 

Raczyńskiego przebywającego w latach 1998-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

niedopłaty odsetek Marii Dykas z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała 

Dykasa przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 
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22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości niedopłaty 

odsetek Marii Dykas z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała Dykasa 

przebywającego w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Barbary i Ireneusza Skapczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Roberta Skapczyka przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Barbary i Ireneusza Skapczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Roberta 

Skapczyka przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Urszuli i Józefa Kribus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krystiana 

Kribus przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Urszuli i Józefa Kribus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krystiana Kribus 

przebywającego w latach 1999-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Weroniki i Jerzego Smolorz z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Adama Smolorz przebywającego w latach 1999-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Weroniki i Jerzego Smolorz z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Adama Smolorz 

przebywającego w latach 1999-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

29. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Anny i Sławomira Stachańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 

Moniki Stachańskiej przebywającej w latach 2001-2002 i Roberta Stachańskiego 

przebywającego w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 
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30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Anny i Sławomira Stachańskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Moniki 

Stachańskiej  przebywającej w latach 2001-2002 i Roberta Stachańskiego przebywającego 

w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Haliny i Marka Papciak z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza 

Papciaka przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

32. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Haliny i Marka Papciak z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza Papciaka 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Elżbiety i Andrzeja Piekarczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Artura Piekarczyk przebywającego w 2003 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

34. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Elżbiety i Andrzeja Piekarczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Artura 

Piekarczyk przebywającego w 2003 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

35. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Haliny i Leszka Szadkowskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Sebastiana Szadkowskiego przebywającego w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

36. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Haliny i Leszka Szadkowskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana 

Szadkowskiego przebywającego w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

37. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Zygfrydy i Władysława Sycz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 

Grażyny Sycz przebywającej w latach 2001-2003, Iwony Sycz przebywającej w latach 

2001-2002 i Romana Sycza przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 
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38. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Zygfrydy i Władysława Sycz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Grażyny Sycz 

przebywającej w latach 2001-2003, Iwony Sycz przebywającej w latach 2001-2002  

i Romana Sycza przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

39. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Barbary i Krzysztofa Wroneckich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Katarzyny Wroneckiej przebywającej w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

40. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Barbary i Krzysztofa Wroneckich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Katarzyny 

Wroneckiej przebywającej w latach 2001-2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

41. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Agaty Zielińskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała 

Zielińskiego przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

42. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Agaty Zielińskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Rafała Zielińskiego 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

43. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Edwarda Kapka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa Kapka 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

44. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Edwarda Kapka z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa Kapka 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

45. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Anny Stanek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Grzegorza Stanek 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 
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46. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Anny Stanek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Grzegorza Stanek 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

47. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Małgorzaty Pawłowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Sebastiana Pawłowskiego przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

48. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Małgorzaty Pawłowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana 

Pawłowskiego przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

49. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Ireny Dittrich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza Dittrich 

przebywającego w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

50. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności Ireny 

Dittrich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Mariusza Dittrich przebywającego  

w latach 2001-2002 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

51. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Teresy i Franciszka Paduch z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Ewy 

Paduch przebywającego w latach 2001-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

52. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Teresy i Franciszka Paduch z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Ewy Paduch 

przebywającego w latach 2001-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

53. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Haliny i Ryszarda Konsek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Adama 

Konska przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

54. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Haliny i Ryszarda Konsek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Adama Konska 
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przebywającego w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

55. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Teresy i Stanisława Stańczuk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Barbary Stańczuk przebywającej w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

56. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Teresy i Stanisława Stańczuk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Barbary 

Stańczuk przebywającej w latach 2001-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

57. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Marii i Floriana Wicherek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Pawła 

Wicherek przebywającego w latach 2002-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

58. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Marii i Floriana Wicherek z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Pawła Wicherek 

przebywającego w latach 2002-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

59. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Sabiny i Jana Białobrzeskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Piotra Białobrzeskiego przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

60. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Sabiny i Jana Białobrzeskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Piotra 

Białobrzeskiego przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

61. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Agnieszki Trajdos z tytułu odpłatności za wyżywienie brata Grzegorza 

Dobrzyńskiego przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

62. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Agnieszki Trajdos z tytułu odpłatności za wyżywienie brata Grzegorza Dobrzyńskiego  

przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 
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63. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Ewy i Andrzeja Krawczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Krzysztofa Krawczyka przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

64. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności Ewy 

i Andrzeja Krawczyk z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Krzysztofa Krawczyka 

przebywającego w latach 2003-2004 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

65. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Elżbiety i Edwarda Niczyj z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Damiana 

Niczyj przebywającego w latach 2003-2004 i Łukasza Niczyj przebywającego w latach 

2004-2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

66. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Elżbiety i Edwarda Niczyj z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Damiana Niczyj  

przebywającego w latach 2003-2004 i Łukasza Niczyj przebywającego w latach 2004-

2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

67. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Danuty i Józefa Konrady z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marka 

Konrady przebywającego w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

68. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Danuty i Józefa Konrady z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marka Konrady 

przebywającego w latach 2003-2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

69. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Marii Stachura z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marzeny Stachura 

przebywającej w 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

70. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Marii Stachura z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marzeny Stachura 

przebywającej w 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

71. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Doroty i Wincentego Ochman z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Sebastiana Ochman przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 
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72. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Doroty i Wincentego Ochman z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Sebastiana 

Ochman przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

73. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Grażyny i Zenona Rymus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Damiana 

Rymusa przebywającego w latach 2005-2007 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

74. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Grażyny i Zenona Rymus z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Damiana Rymusa 

przebywającego w latach 2005-2007 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rudach. 

75. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Anny i Józefa Kręcichwost z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka 

Marcina Kręcichwost przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rudach. 

76. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Anny i Józefa Kręcichwost z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Marcina 

Kręcichwost przebywającego w latach 2005-2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach. 

77. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o utworzenie Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej od roku szkolnego 2011/2012. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

79. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIX/472/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 


