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OR.II.0022.1.40.2014 

PROTOKÓŁ  NR 185/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 października 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

I część – godz. 07.45 

1. Pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu z dnia 14 października  

2014 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych zaoszczędzonych na energii cieplnej 

i przeznaczenia ich na zakup kserokopiarki – referuje Dyrektor Herbert Dengel.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 184/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 października 2014 r.   

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część – godz. 09.00  

Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

oraz Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

Starosta poinformował, że w dniu 28 października br. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego, na które zostaną zaproszeni: Dyrektor 
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Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Rafał Lazar oraz Dyrektor Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu Andrzej Brzenczka.  

 

Starosta poinformował, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika zgłaszał 

swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu. Zgodnie z przekazanymi informacjami  

w dniu 20 października 2014 r. w Gymnasium w Roth (Niemcy) odbyła się uroczystość 

wprowadzenia na urząd nowego dyrektora, którym został dr Rudolf Kleinöder.  

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele tamtejszych władz powiatowych, 

miejskich i oświatowych, w tym landrat Herbert Eckstein i burmistrz Ralph Edelhäußer.  

W uroczystości wzięła również udział delegacja z partnerskiego Gimnazjum Nr 3  

im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, na czele z dyrektorem dr. Norbertem Miką. 

 

Ad. 1 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu 

Herberta Dengla i poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Skarbnik Powiatu 

przedstawiła pismo Szkoły, w którym zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody  

na przesunięcie środków finansowych zaoszczędzonych na energii cieplnej w kwocie 

12 000,00 zł i przeznaczenie ich na zakup kserokopiarki (9 000,00 zł) i pielęgnacyjną 

przycinkę drzew (3 000,00 zł). W związku z powyższym poprosił Dyrektora o wyjaśnienie 

ww. sprawy.  

Dyrektor Dengel przekazał, że po przeanalizowaniu budżetu okazało się, że Szkoła  

nie będzie wykazywać braków na wynagrodzenia nauczycieli, jednocześnie dodał,  

że pojawią się oszczędności w tym zakresie. Ponadto Dyrektor podkreślił, iż w wyniku 

łagodnej zimy w budżecie Szkoły pojawiły się środki finansowe zaoszczędzone na energii 

cieplnej. Stąd wystosowana prośba o wyrażenie zgody na zakup nowej kserokopiarki.  

Starosta przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarząd wyraził zgodę  

na złomowanie kserokopiarki Konica Minolta Dialta DI-3510 będącej na stanie Szkoły.  

Dyrektor Dengel potwierdził, iż wspomniane urządzenie nie nadawało się do dalszej 

eksploatacji, ze względu na uszkodzony zespół transportu papieru oraz zespół 

wywoływania i utrwalania kserokopiarki. Koszt naprawy przekroczyłby wartość tego 

urządzenia, co wynika z przedłożonej ekspertyzy technicznej sporządzonej przez firmę 

serwisową, stąd celowym było jego zezłomowanie. Szkoła posiada jeszcze jedno ksero,  

ale jest ono już dosyć wyeksploatowane. W związku z tym istnieje potrzeba zakupu 

nowego urządzenia. 
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Wicestarosta zwrócił uwagę, że naturalną konsekwencją wyrażenia zgody na złomowanie 

kserokopiarki jest decyzja o zakupie nowej. Szkoła więc powinna o tym fakcie informować 

równocześnie.  

Odnosząc się do kwestii przekazania środków na pielęgnacyjną przycinkę drzew Starosta 

przekazał, że z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa ustalono, że kwota 3 000,00 zł zostanie przekazana ze środków będących  

w dyspozycji Referatu.  

Dyrektor II LO w Raciborzu poinformował, że zgodnie ze wstępnie uzyskaną ofertą koszt 

przycinki 6 drzew rosnących przy Szkole wynosić będzie 4 800,00 zł.  

Starosta podkreślił, że oszczędności na energii cieplnej pojawiły się, bo Zarząd 

zabezpieczył środki na ten cel w pełnej wysokości i w ciągu roku nie zdecydował o ich 

zmniejszeniu, a z kolei pojawiające się oszczędności na płacach w II LO w Raciborzu 

zostaną przekazane na zabezpieczenie płac nauczycieli w innych placówkach oświatowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wysłuchaniu Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu wyraził zgodę na: 

1) przesunięcie kwoty 9 000,00 zł w ramach Rozdziału 80120 z § 4260 do § 6060  

z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki przez II Liceum Ogólnokształcące  

w Raciborzu,  

2) przekazanie środków finansowych w wysokości 4 800,00 zł w ramach środków 

będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa z przeznaczeniem na pielęgnacyjną przycinkę drzew rosnących przy Szkole.  

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 2 

Protokół Nr 184/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 października 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią,  

po uzupełnieniu jego zapisów na str. 1.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185970. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, mając na względzie ustalenia,  



 4 

o których mowa w pkt 1 protokołu, wyraził zgodę na dopisanie do przedmiotowego projektu 

dodatkowej zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 9 000,00 zł w ramach Rozdziału 

80120 z § 4260 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki przez II Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu.  

Po zmianie, 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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu nr ZSM.3120.23.14 z dnia 20 października 2014 r., 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją programu unijnego 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo  

da Vinci pt. „Nauczyciel-facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów”  

w kwocie 10 500,00 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków z Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci  

w Warszawie na subkonto ww. projektu, środki te powinny zostać niezwłocznie przekazane 

na konto Powiatu Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcia 

w planie finansowym Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w ramach wydatków 

statutowych, zgodnie z pismem Dyrektora nr ZSM.311.20.14 z dnia 17 października 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

186096. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014-2017  

z perspektywą na lata 2018-2021”. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185823. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, położonej w Brzeźnicy. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185649. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Brzeźnicy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na usunięcie 11 sztuk drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185810. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 11 sztuk 

drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

186110. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

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

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwrotu  

na rzecz Miasta Racibórz środków finansowych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185764. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zwrotu na rzecz 

Miasta Racibórz środków finansowych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

przyjął propozycję, aby w oparciu o art. 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny wnioskować do Miasta Racibórz o zawarcie ugody o bezgotówkowym rozliczeniu 

należności za pobyt dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. W związku z powyższym 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować odpowiednie dokumenty  

w ww. sprawie.  

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu opracował i wprowadził do stosowania procedury, które zminimalizują  

w przyszłości możliwość przekazywania na zewnątrz mylnych informacji. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji (obejmującej okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia  

w latach 2014-2015. Przekazał, że w kolumnie nr 1 tabeli („Opis nieruchomości”) w wersach  

nr 2 i nr 3 błędnie wpisano taką samą powierzchnię nieruchomości. Jeśli chodzi o lokal 

użytkowy mieszczący się przy ul. Ludwika 4/4 w Raciborzu to jego powierzchnia wynosi 

197,40 m
2
, a powierzchnia lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w tym samym budynku 

wynosi 195,91 m
2
.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185401. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia  

w latach 2014-2015. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2014 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 185818. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2014 r.  

dot. realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego IV kadencji. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 186256. 

Po zapoznaniu się z ww. pismem, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekt odpowiedzi  

na wniosek Komisji dotyczący opracowania planu rozwoju dróg powiatowych, 

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować projekt odpowiedzi na wniosek 

Komisji dot. funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w Pogrzebieniu 

oraz Kuźni Raciborskiej 

 

i w terminie do dnia 28 października br. przekazać je w systemie Mdok do Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, celem opracowania zbiorczej odpowiedzi  

dla Komisji.  

Ad. 5 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/411/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie, przyjmując informację o prawidłowym 

wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

185960. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

II część  

Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

oraz Raciborskiego.  

 

Obecni na wspólnym posiedzeniu: 

1. zaproszeni przedstawiciele partnerskiego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: 

Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski – Małgorzata Tudaj, 

Wicestarosta – Józef Gisman,  

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Beata Łobodzińska, 

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Marek Piątek, 

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Stefan Wałach,  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Danuta Wróbel, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Fryderyk Trautberg, 

Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Wiesława Trelka,  

Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Alicja Brol – Polak,  

2. przedstawiciele Powiatu Raciborskiego: 

Starosta Raciborski – Adam Hajduk, 

Wicestarosta – Andrzej Chroboczek,  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Józef Stukator, 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Piotr Olender, 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego – Brygida Abrahamczyk, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego – Władysław Gumieniak, 

Przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej” – Ryszard Winiarski,  

Skarbnik Powiatu Raciborskiego – Ewa Tapper,  

Sekretarz Powiatu Raciborskiego – Beata Bańczyk, 

Inspektor ds. współpracy z mediami – Karolina Kunicka,  

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – Rafał Lazar,  

Nadleśniczy PGL LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – Robert Pabian. 
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Starosta Adam Hajduk powitał przybyłych gości i przedstawił planowany porządek obrad 

spotkania. 

Posiedzenie rozpoczęło się wizytą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

Po obiektach placówki oprowadził dyrektor MOW-u Rafał Lazar wraz z wicedyrektorami. 

Uczestnicy zwiedzili m.in. internat, warsztaty oraz zadaszone boisko, które zostało oddane  

do użytku jesienią 2013 r. Koszt budowy boiska z syntetyczną nawierzchnią wyniósł  

670 tys. zł. W latach 2010-2013 w placówce realizowane były liczne inwestycje prowadzone 

przez Powiat Raciborski – kompleksowa termomodernizacja obejmująca także wykonanie 

nowej kotłowni czy montaż kolektorów słonecznych, prace remontowe w budynkach 

internatów oraz wspomniana hala łukowa. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji 

wyniósł 3,7 mln złotych, z czego 2,37 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. 

W trakcie spotkania omówiono również sieć szkół ponadgimnazjalnych w partnerskich 

powiatach, ilość uczniów, nabór do klas pierwszych, otrzymywane subwencje i wydatki  

na oświatę, w tym inwestycyjne oraz funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.  

Następnie podczas wizyty w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie o działalności i specyfice pracy 

leśników poinformował Nadleśniczy Robert Pabian. Zaprezentowano m.in. drzewostan, 

formy ochrony lasów, rodzaje zagrożeń, gospodarstwo szkółkarskie czy program ochrony 

przyrody. Po prezentacji grupa samorządowców z towarzyszeniem leśników odwiedziła  

m.in. teren pożarzyska z 1992 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Karolina Kunicka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 października 

2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 października 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014-2017 z perspektywą  

na lata 2018-2021”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 

w Brzeźnicy. 

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

11 sztuk drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 


