
PROTOKÓŁ  NR 73/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 23 maja 2008r.

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  72/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 13.05.2008r. 

2. Informacja  nt.  wykorzystania  środków  niewygasających  budżetu  Państwa  2007  roku  

na zadaniu „Szpital Miejski w Raciborzu”. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  72/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.05.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  poprosił  obecnego  na  posiedzeniu  Prezesa  Raciborskiego  Przedsiębiorstwa

Inwestycyjnego  Sp.  z  o.  o.  w  Raciborzu  Andrzeja  Żółtego  o  przedstawienie  informacji  
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nt. wykorzystania środków niewygasających budżetu Państwa 2007 roku na zadaniu „Szpital

Miejski w Raciborzu”. 

Prezes  RPI  Sp.  z  o.  o.  w Raciborzu  przedstawił  informację  dot.  wykorzystania  środków

niewygasających za rok 2007 – zadania Szpital Miejski w Raciborzu, która stanowi załącznik

nr  3  do  protokołu.  Poinformował,  iż  zgodnie  z  przedłożonymi  dokumentami  środki

niewygasające będą wykonane w 100%. W maju b.r. planuje się przedłożyć faktury na kwotę

3.144.218 zł,  a czerwcu b.r.  na kwotę 6.345.426 zł.  Jak dodał  Prezes  Żółty, z  informacji

przekazanych od wykonawcy robót,  tj.  Grupy 3J,  kwota planowana na bloku „J” zostanie

przekroczona o kwotę ok. 467.000 zł.  Ponadto dodał, iż od 26.05.2008r. będą dostarczane

materiały  i  wyposażenie  z  przeznaczeniem  na  blok  operacyjny  o  łącznej  wartości  

ok. 5.350.000 zł. Materiały te i wyposażenie będą składowane na obiekcie kuchni. W zakresie

robót wyburzeniowych przerób będzie wynosić 100.000 zł. 

Prezes  Żółty  poruszył  również  temat  zakupu  wyposażenia  technologicznego  na  blok

operacyjny „J”, które musi być realizowane sukcesywnie z robotami (w tym sterylizatornii).  

Kierownik  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  Roman  Peikert  poinformował,  

iż  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  kontynuacji  budowy Szpitala  ze  środków

budżetu Państwa 2008 roku zostało ujęte to wyposażenie. 

Poruszono  również  kwestię  przekroczenia  środków  w  przetargu  nieograniczonym  

na  opracowanie  dokumentacji  budowlano  –  wykonawczej  budowa  Szpitala  Miejskiego  

w Raciborzu (SOR, Izba Przyjęć, Boksy Garażowe, Oddział Neonatologii). Na ten zakres  

w trzecim postępowaniu przetargowym cena z  oferty przekroczyła o  222.284,00 zł  brutto

kwotę, jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia. Zaproponowano

ogłoszenie przetargów z podziałem na zakresy wynikające z ZTE, tj. niezależnie SOR i Izba

Przyjęć  oraz  niezależnie  Boksy  Garażowe.  Powyższe  zaakceptował  Zarząd  Powiatu

Raciborskiego. 

Ad. 3 

Kierownik  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2008r.

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
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Raciborskiego w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2008r.

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz  postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym Dominika Pawlik przedstawiła projekt uchwały

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego w sprawie zawarcia

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr  2  w Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie  prawidłowego  wydatkowania

środków w formie weksla „in blanco”.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali

gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu”  

oraz  zabezpieczenie  prawidłowego wydatkowania  środków w formie  weksla  „in  blanco”  

i postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zawarcia

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Ekonomicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków  

w formie weksla „in blanco”.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali

gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie
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prawidłowego  wydatkowania  środków w formie  weksla  „in  blanco”  i  postanowił  o  jego

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Starosta zapoznał  zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie

ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego w sprawie  ustalenia  stawki  zwrotu  kosztów podróży służbowych radnych  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

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 2008r.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  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 2008r. oraz postanowił o jego

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie najniższego

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia

miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalonego  przez  pracodawcę  

dla  pracowników jednostek  oświatowych,  dla  których organem prowadzącym jest  Powiat

Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Wicestarosta  poinformował,  iż  powołany  Zespół  ds.  analizy  struktury  wynagrodzeń

pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  dokonał  wyliczenia  wartości  jednego  punktu  

oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o bieżące wynagrodzenia pracowników

oraz  przyznany  poszczególnym  jednostkom  fundusz  płac.  Proponowane  rozwiązanie
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wprowadza jednolity system wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół  

i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski.  

Dla wszystkich szkół  i  placówek przyjęto jednakowe wynagrodzenie zasadnicze i  tę samą

wartość jednego punktu, stanowiące podstawę do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż § 4 w/w projektu uchwały otrzyma

brzmienie:  „Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  

od  dnia  1  kwietnia  2008r.”.  Tym  samym  podwyżka  wynagrodzeń  dla  pracowników

administracji i obsługi wprowadzona zostanie od 01.04.2008r. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia

zasadniczego,  ustalonego  przez  pracodawcę  dla  pracowników  jednostek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 4

Starszy  Specjalista  w  Wydziale  Finansowym  Dominika  Pawlik  zapoznała  zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie

Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie  wykonawczym budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

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

0  głosów wstrzymujących się  –  podjął  uchwałę  w sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie

Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie  wykonawczym budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 5

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zawarcia  ugody  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych skierować

projekt ugody w sprawie wykorzystania w latach 2005 i 2006 środków finansowych Funduszu

przekazanych na podstawie algorytmu dla Powiatu Raciborskiego do radcy prawnego, celem

zaopiniowania.  Ponadto  w/w  Kierownik  przedstawi  konkretne  propozycje  wydatkowania

kwoty  42 452,00  zł  na  usuwanie  barier  architektonicznych  w  obiektach  stanowiących

własność  Powiatu  Raciborskiego  wraz  z  możliwościami  ich  sfinansowania  

w ramach środków budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  dot.  map  geośrodowiskowych  Powiatu  Raciborskiego  –  możliwości

wykorzystania.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  nt.  możliwości  wykorzystania  map

geośrodowiskowych Powiatu Raciborskiego. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  robót

dodatkowych związanych z dociepleniem elewacji z uwzględnieniem dachu kuchni budowy

„Szpital Miejski w Raciborzu”.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  wykonanie  robót  dodatkowych  związanych  

z  dociepleniem  elewacji  z  uwzględnieniem  dachu  kuchni  budowy  „Szpital  Miejski  

w  Raciborzu”  i  jednocześnie  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów

ponownie przeanalizowanie  załączonych kosztorysów na te  roboty dodatkowe,  pod katem

poprawności ich wyceny. 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  wykonanie  robót  dodatkowych  związanych  

z zagospodarowaniem terenu budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu i jednocześnie polecił

Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  ponownie  przeanalizowanie  załączonych

kosztorysów na te roboty dodatkowe, pod kątem poprawności ich wyceny. 
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Starosta  poinformował,  iż  nastąpiła  zmiana  terminu  i  godziny  posiedzenia  Komisji

Rewizyjnej  Rady Powiatu  Raciborskiego.  Posiedzenie  odbędzie  się  w dniu  26.05.2008r.  

o godz. 8.00. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić

do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie udzielenia informacji nt. sposobu i

miejsca leczenia pacjentek, u których stwierdzono cytomegalię.  

Ad. 6 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował

kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XIX/184/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  29.04.2008r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

Ustalił  Członka  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  jako  nadzorującego  wykonanie  

w/w  Uchwały,  a  Referat  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa

określająca realizację  w/w Uchwały stanowi załącznik  nr  19 do protokołu i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/08.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:

1) Uchwały Nr XIX/186/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie

przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia, 

2) Uchwały Nr XIX/187/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie

przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
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Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 20 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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 23.05.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.05.2008r. 

3. Informacja  Prezesa  PRI  Sp.  z  o.  o.  w  Raciborzu  dot.  wykorzystania  środków

niewygasających za rok 2007 – zadania Szpital Miejski w Raciborzu (pismo nr ZK/59/08

z dnia 21.05.2008r.). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zawarcia  umowy  

na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania

środków w formie weksla „in blanco”.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zawarcia  umowy  

na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół

Ekonomicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków

w formie weksla „in blanco”.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów

podróży służbowych radnych.

9. 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 2008r.

10. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia

miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalonego  przez  pracodawcę  

dla pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Raciborski. 

11. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia

miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalonego  przez  pracodawcę  
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dla pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Raciborski – po zmianie.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r.  

14. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych dot.  zawarcia  ugody z  Państwowym

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot. map geośrodowiskowych Powiatu Raciborskiego – możliwości wykorzystania.

16. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych związanych

z  dociepleniem  elewacji  z  uwzględnieniem  dachu  kuchni  budowy  „Szpital  Miejski  

w Raciborzu”.

17. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych związanych

z zagospodarowaniem terenu budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

18. Informacja  o  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  (pismo  nr  BR.  0051-7/28/08  z  dnia

20.05.2008r.). 

19. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XIX/184/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  29.04.2008r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu

Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

20. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:

1) Uchwały  Nr  XIX/186/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.04.2008r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia, 

2) Uchwały  Nr  XIX/187/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.04.2008r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
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