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OR.IV.0022.1.4.2017 

PROTOKÓŁ  NR 114/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 stycznia 2017 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

  

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 113/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 stycznia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały, tj.: 

1) opinie zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, które miały 

miejsce w styczniu 2017 r.,  

2) korespondencję kierowaną do Zarządu. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniach 3 – 10 lutego br. będzie przebywał na urlopie 

wypoczynkowym. Mając na uwadze powyższe oraz planowany udział w spotkaniu grupy 

roboczej do spraw wynagrodzeń i finansowania oświaty w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

w Warszawie w dniu 7 lutego br., Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się 

w tut. Starostwie 8 lutego 2017 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 113/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

302109. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu poinformowała,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego (30 000,00 zł) oraz Referatu Inwestycji i Remontów  

(70 000,00 zł), z przeznaczeniem na uruchomienie Terenowego Punktu Paszportowego  

w Raciborzu (dokumentacja projektowa, remont pomieszczenia, zakup materiałów  

i wyposażenia, koszty utrzymania), a zmniejsza się tzw. wolne środki o kwotę 100 000,00 zł.  

Ww. zmiany zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 30 stycznia 2017 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

302110. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

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

302116. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 17 stycznia 2017 r. W nowej wersji projektu dokonano zmian jedynie w załącznikach,  

m.in. załącznik nr 2 uzupełniono o Szkołę Policealną Nr 2 dla Dorosłych w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Natomiast  

w załączniku nr 3 dopisano Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Umiem Racibórz” 

oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO „Szkoła”.  

Nową wersję przedmiotowego projektu uchwały Kierownik Referatu Edukacji 

Danuta Miensopust uzgodniła z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Delegatury w Rybniku w dniu 30 stycznia br.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 stycznia 2017 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025,  
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3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.1.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu 

(III)”. 

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

303504. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały wyraża się zgodę  

na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu 

(III)” oraz udziela się pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do podejmowania wszelkich czynności związanych 

z przygotowaniem oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, jego realizacją  

i rozliczeniem. 

Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 

bezrobotnych 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)” 

pozwoli Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2017 r. zaktywizować 109 osób 

bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o staże, 

szkolenia zawodowe, przyznawanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższy 

projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2017 r.  

W latach 2015 i 2016 w powiecie raciborskim realizowane były projekty dotyczące 

aktywizacji osób bezrobotnych 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu (I) i (II). 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad nadzoru 

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

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

303760. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że zasady 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego zostały 

wprowadzone Uchwałą Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2013 r. z późn. zm.  

Aktualnie proponowane zmiany dotyczą w szczególności: 

1) wydłużenia terminu składania przez radę nadzorczą spółki informacji kwartalnej za ostatni 

kwartał roku do końca lutego następnego roku, a nie do końca stycznia, co wynikało  

z  trudności w uzyskaniu przez spółkę wszystkich niezbędnych danych do sprawozdania 

związanych z zamykaniem roku, 

2) dostosowania nazewnictwa stanowiska i komórki organizacyjnej realizującej zadania 

nadzoru właścicielskiego do aktualnej struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu (aktualnie stanowisko ds. pomocy prawnej Wydziału Organizacyjnego,  

a wcześniej stanowisko ds. obsługi prawnej Biura Obsługi Prawnej), 

3) rezygnacji w treści z dokładnego wskazywania publikatorów ustaw, co mogłoby 

powodować konieczność częstych nowelizacji uchwały o charakterze wyłącznie 

redakcyjnym. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

 



 

 

6 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

304038. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. 

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

303655. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r., 

polecił umieścić ją na stronie internetowej powiatu oraz zaakceptował propozycję Kierownika 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, aby kolejne informacje składane były za I i II półrocze 

danego roku w lipcu oraz styczniu i zawierały dane nt. tych projektów, które już zostały 

zakończone. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia 

zgody na uruchomienie przez dyrektorów wskazanych niżej szkół i placówek oświatowych 

środków finansowych na wyrównanie płac dla pracowników obsługi, począwszy  

od dnia 1 stycznia 2017 r. 

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

303872. 
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Wicestarosta przekazał, że wyrównanie płac objęłoby następujące stanowiska pracy: 

1) sprzątaczki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, II Liceum Ogólnokształcącego, 

Zespołu Szkół Specjalnych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (łącznie  

18 osób, 15,17 etatu), 

2) pozostali pracownicy obsługi (konserwator, starszy woźny, rzemieślnik, starszy portier, 

robotnik pracy lekkiej) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, II Liceum 

Ogólnokształcącego, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego (łącznie 9 osób, 7,50 etatu). 

 

Skutki wyrównania płac dla ww. pracowników wynoszą łącznie 87 607,91 zł i kształtują się 

następująco: 

1) w przypadku sprzątaczek zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 1 555,00 zł 

brutto – 51 548,91 zł rocznie (wraz z pochodnymi),  

2) w przypadku pozostałych stanowisk zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 

1 600,00 zł – 36 059,00 zł rocznie (wraz z pochodnymi). 

Koszty te uwzględniają również wzrost dodatku za staż pracy oraz premii regulaminowej, 

a wynagrodzenie zasadnicze jest obliczone w przeliczeniu na 1 etat.  

W pozostałych placówkach oświatowych nie ma potrzeby wyrównywania wynagrodzeń  

dla ww. stanowisk, gdyż pracownicy osiągają wskazane wynagrodzenie zasadnicze. 

Środki finansowe na wyrównanie wynagrodzeń są zabezpieczone w budżecie Referatu 

Edukacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez dyrektorów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach środków finansowych na wyrównanie płac dla sprzątaczek oraz przez dyrektorów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu oraz Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach środków finansowych na wyrównanie płac  

dla pozostałych pracowników obsługi, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. informacji obrazującej postęp prac związanych 
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ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia. 

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

302106. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją obrazującą postęp prac związanych 

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2017 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 304032.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1,  

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 25 stycznia 

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 304035,  

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2017 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 304037,  

4) dodatkową opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 304033,  

5) dodatkowe opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2017 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 304364. 

 

Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazał kopie pism, 

cyt.: „wyrażających zaniepokojenie, a wręcz wskazujących na złamanie przepisów prawa  

w następstwie ograniczenia działalności Szpitala Rejonowego im. J. Rostka, polegającej  

na wyłączeniu z jego struktury organizacyjnej pracowni RTG, USG oraz TK  

oraz zapewnieniu dalszej nieprzerwanej realizacji badań przez TOMMA Diagnostyka 

Obrazowa S.A., które wpłynęły do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z prośbą  

o ustosunkowanie się do zawartej  w nich argumentacji.”.  

Pismo Dyrektora w ww. sprawie nr NM 015/01/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 304252.  



 

 

9 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przekazanymi przez Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu kserokopiami pism otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia 

(pismo nr NM 015/01/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) i polecił Dyrektorowi poinformować 

Starostę o treści swoich wyjaśnień przekazanych do NFZ.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Pana Marka Labusa z dnia 24 stycznia 

2017 r. dotyczącym prośby o interwencję Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie artykułu 

pt. „Pacjenci zostali bez dostępu do tomografii” opublikowanego dnia 23 stycznia 2017 r.  

w Gazecie Wyborczej.  

Jak informuje Pan M. Labus cyt.: „W artykule „Pacjenci zostali bez dostępu do tomografii” 

(Gazeta Wyborcza z dn 23 01 2017) zacytowano Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, który reprezentując Szpital, w swojej wypowiedzi obarcza moją osobę winą  

za to, że obecnie pacjenci zostali pozbawieni możliwości wykonywania kontraktowanych 

przez NFZ, ambulatoryjnych badań TK w mieście Racibórz.”.  

W związku z powyższym Pan M. Labus zwraca się do Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

który sprawuje nadzór nad Szpitalem Rejonowym w Raciborzu, aby doprowadził  

do przeproszenia ww. przez Szpital. Ponadto wnosi by Zarząd doprowadził do zamieszczenia 

przez Szpital stosownego sprostowania na łamach Gazety Wyborczej.  

Ww. pismo Pana M. Labusa znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 303638. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z treścią pisma Pana Marka Labusa  

z dnia 24 stycznia 2017 r. Po jego analizie uznał, że nie jest organem właściwym  

do załatwienia przedmiotowej sprawy. Jednocześnie podkreślił, że kwestie związane  

z publikowaniem sprostowań regulują przepisy Prawa prasowego, natomiast z naruszeniem 

dóbr osobistych przepisy Kodeksu cywilnego.  

O powyższym Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu poinformuje  

Pana M. Labusa.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem nr FK.070.I.11.2017.MŁ  

z dnia 25 stycznia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na zwiększenie prefinansowania 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego o kwotę 90 000,00 zł, w związku  
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z realizacją projektu unijnego „Aktywni 30+” . Ogółem kwota prefinansowania w 2017 r. 

projektu wynosi 140 000,00 zł. 

Ponadto wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 20 000,00 zł, w związku z realizacją przez PUP w Raciborzu 

projektu unijnego „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje dyrektora. 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że decyzję  

co do prewskaźnika (art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług) w każdej 

jednostce organizacyjnej Powiatu Raciborskiego podejmuje dyrektor tejże jednostki.  

W momencie składania deklaracji cząstkowej VAT-7 do Powiatu dyrektorzy powinni 

przekazać informację dot. sposobu rozliczania.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje dyrektorów.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 


