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OR.II.0022.1.43.2014 

PROTOKÓŁ  NR 188/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 listopada 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 187/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 listopada 2014 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 19 listopada br. o godz. 07.30 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 187/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 listopada 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

188924. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, w § 8 ust. 2 skreślił pkt 4 i 5.               

Po zmianie § 8 ust. 2 otrzymał brzmienie:  

„2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień 

wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia                                

i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach 

działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między 

planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych, 

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie 

danej grupy wydatków, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego              

w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2015-2024.  

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

189304. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,              

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2024. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

189238.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu: 

a) zwiększył w Rozdziale 85203 o kwotę 20 020,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.15.2014 z dnia 5 listopada 2014 r.,                              

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

b) dokonał w Rozdziale 75109 przesunięcia w kwocie 1 490,00 zł w planie wydatków 

będących w dyspozycji Biura Rady Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem                       

na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 

samorządowych, 

c) zwiększył w Rozdziale 85203 o kwotę 20 020,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia                    

dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy typu B                        

w Raciborzu. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian                

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

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

 

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 

189232. 



 4

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu:  

a) zwiększył w Rozdziale 85203 o kwotę 20 020,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.15.2014 z dnia 5 listopada 2014 r.,                             

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

b) dokonał w Rozdziale 75109 przesunięcia w kwocie 1 490,00 zł w planie wydatków 

będących w dyspozycji Biura Rady Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem                       

na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 

samorządowych, 

c) zwiększył w Rozdziale 85203 o kwotę 20 020,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia                   

dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy typu B                      

w Raciborzu. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2014. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

189171. 

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury                      

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

(po przekazaniu przez Skarbnika Powiatu informacji o przesunięciu środków w wysokości 

1 923,00 zł w Dziale 801 Rozdział 80146 z § 4700 na § 4300). 
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W tym miejscu Wicestarosta nawiązując do ustaleń Zarządu Powiatu Raciborskiego                          

z posiedzenia w dniu 28 października 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu dot. zakupów pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek w wysokości 9 500,00 zł przekazał, że Dyrektor Poradni złożył 

wyjaśnienia w ww. sprawie i poinformował o planowanych zakupach następujących pomocy 

dydaktycznych: 

1) dwóch zestawów do prowadzenia terapii logopedycznej zaburzeń mowy (5 200 zł), 

2) testów psychologicznych – „Skala Inteligencji i rozwoju IDS” wraz z arkuszami (3 100 zł), 

3) pomocy do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej (100 zł), 

4) innych pomocy dydaktycznych do bieżącego zużycia w pracy z dziećmi i młodzieżą    

(1 100 zł). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości szczegółowe wyjaśnienia Dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu dot. zakupów pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek w wysokości 9 500,00 zł.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego, mając na  względzie cel ww. wydatków, polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wspólnie z Audytorem Wewnętrznym 

przygotować informację nt. zakresu zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                          

w Raciborzu o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. W związku z powyższym polecił  

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na jedno z kolejnych 

posiedzeń kartę informacyjną  w powyższej sprawie. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                        

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

188836. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego                      

z posiedzenia w dniu 4 listopada br. Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował kartę 

informacyjną w sprawie włączenia się w organizację XIV edycji Koncertu Charytatywnego 

„Gwiazdka Serc” i dofinansowania go kwotą 1 200,00 zł. 

Wicestarosta wyjaśnił, że ww. przedsięwzięcie kulturalne zostało ujęte w kalendarzu imprez 

kulturalnych do realizacji w 2014 r. wraz z zabezpieczoną kwotą dofinansowania na jego 

organizację w wysokości 1 000,00 zł (brutto). Jednakże na podstawie prośby organizatora                
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w dniu 20 maja 2014 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego przeniósł środki zabezpieczone                    

na organizację Koncertu na rzecz wsparcia innego przedsięwzięcia organizowanego                   

przez Raciborską Izbę Gospodarczą, a mianowicie II edycji Międzynarodowej Gali „Filar 

Ziemi Raciborskiej”. W związku z powyższym w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r.                  

nie zabezpieczono środków na pomoc w organizację XIV edycji Koncertu Charytatywnego 

„Gwiazdka Serc”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął             

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2014 r. i wyraził zgodę                                

na zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby organizacyjne XIV edycji Koncertu 

Charytatywnego „Gwiazdka Serc” w kwocie 1 200,00 zł (brutto). 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. objęcia 

Patronatem Starosty Raciborskiego finałów powiatowych 15. edycji Turnieju Piłki Nożnej               

„Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” dla dziewcząt i chłopców w kategoriach 

wiekowych U-8, U-10, U-12 i wpisania zawodów do kalendarza imprez sportowych                         

i rekreacyjnych na 2014 r. pod poz. nr 65. 

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

188231. 

Wicestarosta poinformował, że Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz zwrócił                 

się z prośbą o objęcie patronatem Starosty Raciborskiego finałów powiatowych turnieju 

piłkarskiego dla dzieci. Prośba spowodowana jest zmianą w organizacji rozgrywek 

wprowadzoną przez Polski Związek Piłki Nożnej, wymagającą rozegrania finałów 

powiatowych 15. edycji jeszcze w tym roku kalendarzowym. W poprzednich 14. edycjach 

zawody były na stałe wpisane w kalendarzu imprez sportowych realizowanych jako zadanie 

własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu i w tym roku zostały już zrealizowane                

20 i 21 marca dla grup wiekowych U-10 i U-12 (ogółem udział wzięło około 300 dzieci).              

W 15. edycji organizator wprowadził dodatkowo kategorię wiekową U-8.  

Wicestarosta wyjaśnił, że pomoc Starostwa Powiatowego w Raciborzu polegać będzie                     

na zapewnieniu pucharów dla najlepszych drużyn, statuetek na wyróżnienia indywidualne                  

i przygotowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego objął patronatem Starosty Raciborskiego finały powiatowe  

15. edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” dla dziewcząt                 
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i chłopców w kategoriach wiekowych U-8, U-10, U-12 i wpisał go do kalendarza imprez 

sportowych pod poz. nr 65. Ponadto wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu pucharów, 

statuetek, soczków owocowych i wafelków dla uczestników przedmiotowego turnieju, 

których łączna wartość nie przekroczy 1 500,00 zł dla trzech grup wiekowych. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę, aby w przyszłości przyznając 

patronat Starosty Raciborskiego nad zawodami sportowymi zwracać szczególną uwagę                 

na powiatowy charakter tych przedsięwzięć i sposób ich finansowania. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody     

na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w umowie nr SZ.273.23.2014 z dnia 

10.07.2014 r. 

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

189440. 

Starosta przekazał, że wykonawca zadania pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy                    

na Zamku Piastowskim w Raciborzu” pismem z dnia 29 października 2014 r. wystąpił                  

o dokonanie zmian w umowie w związku z zaleceniami nadzoru autorskiego z dnia                     

20 października 2014 r., dotyczących sposobu wykonania podłogi na chórze, informując 

również, iż podłogi tej nie można wykonać zgodnie z projektem z uwagi na wystąpienie robót 

dodatkowych. W dniu 24  września 2014 r. spisano Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych. W związku z powyższym wykonawca przedstawił zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy. W oparciu o zapisy umowy nr SZ.273.23.2014 z dnia               

10 lipca 2014 r. uzasadnionym jest dokonanie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Zgodnie z zapisami umownymi, na okoliczność dokonana zmiany umowy w dniu                         

12 listopada 2014 r. spisano Protokół konieczności dokonania zmiany umowy, który wymaga 

zatwierdzenia przez zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu dodała, że zgodnie z udzieloną przez Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontów informacją koszt przedmiotowej inwestycji nie ulegnie zmianie. 

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

0 głosów wstrzymujących - zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

spisany dnia 12 listopada 2014 r. na zadaniu pn.: „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy                    

na Zamku Piastowskim w Raciborzu" oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy                     

nr SZ.273.23.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego stanowiącego załącznik do umowy z terminem obowiązywania                             

od 30 października 2014 r. 
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Ad. 4 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały                                  

Nr XLVII/436/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

189301. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały                                  

Nr XLVII/437/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 

2024. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

189302. 

 

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 Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały                 

Nr XLVII/438/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku              

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny                      

za jej realizację. 

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

188480. 
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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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały                

Nr XLVII/440/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego – Księcia 

Raciborskiego i władcy Polski”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji, Kultury                 

i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

188683. 

 

Mając na względzie podjętą na sesji w dniu 28 października 2014 r. Uchwałę w sprawie 

ogłoszenia w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego - Księcia 

Raciborskiego i władcy Polski" Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu ująć w kalendarzu imprez kulturalnych na 2015 r. 

konkurs plastyczny na obraz przedstawiający wizerunek Księcia Mieszka IV Laskonogiego – 

Księcia Raciborskiego i władcy Polski.  

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                         

Nr XLVII/441/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  2014 r. 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 2014 r. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

189134. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznała Zarząd Powiatu Raciborskiego z informacją 

Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu nt. omyłki w prośbie o przeniesienie środków 

w wysokości 730 zł do budżetu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu                        
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z przeznaczeniem na zapłatę szkolenia dyrektora jednostki z zakresu zmodyfikowanego 

elektronicznego arkusza organizacyjnego zamiast do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 listopada 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 listopada 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2024. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2014. 

 


