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OR.IV.0022.1.1.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 7/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 stycznia 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa oraz Skarbnika Powiatu Ewy Tapper, dodając, że materiały przygotowane 

przez Wydział Finansowy omówi Inspektor tego Wydziału Dominika Budzan. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu do zreferowania 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 

nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 grudnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

8 stycznia 2019 r. o godz. 11.00.  

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

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

423299. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że Zarząd jako organ wykonawczy może 

przyznać kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego upoważnienie  

do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących  

i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2019, ustalając jednocześnie wyraźnie granice takich upoważnień. 

Przeniesienie tej części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

jednostek budżetowych jest niezbędne dla prawidłowego działania w zakresie wydatków 

budżetowych oraz jednoznacznie określi odpowiedzialność kierowników wymienionych  

w uchwale. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli autopoprawkę do § 1 pkt 6 projektu 

uchwały, który otrzymał brzmienie: „6) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu - Dyrektor 

Mirosław Ruszkiewicz, a w razie nieobecności Dyrektora Kierownik Referatu  

ds. organizacyjno-administracyjnych Małgorzata Tietz,”.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019, po wniesieniu 

autopoprawki do § 1 pkt 6. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

Jednocześnie kierownicy jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego mają uzgadniać  

z Zarządem przeniesienia w planie wydatków związanych z realizacją zadań jednostek  

w obrębie grup wydatków takich jak: energia, usługi remontowe, płace i ZFŚS. O powyższym 

Wydział Finansowy poinformuje ww. kierowników.  

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019. 

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

423296. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę 

Powiatu Raciborskiego w Uchwale Nr III/2/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032, Zarząd jako 

organ wykonawczy może przyznać kierownikom jednostek budżetowych upoważnienie  

do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Przeniesienie części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 

jednostek oraz do prawidłowego działania w zakresie wydatków budżetowych 

wykraczających poza rok budżetowy 2019. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli autopoprawkę do § 1 pkt 5 projektu 

uchwały, który otrzymał brzmienie: „5) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu - Dyrektor 
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Mirosław Ruszkiewicz, a w razie nieobecności Dyrektora Kierownik Referatu  

ds. organizacyjno-administracyjnych Małgorzata Tietz,”.   

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2019, po wniesieniu autopoprawki do § 1 pkt 5. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

422971. 

Starosta przypomniał, że w związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Dyrektor lecznicy zwrócił się do Zarządu o udzielenie 

pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł, w transzach: 

1) I transza w kwocie 1 000 000,00 zł do dnia 9.01.2019 r.; 

2) II transza w kwocie 1 000 000,00 zł do dnia 8.02.2019 r. 

 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że zdaniem Skarbnika Powiatu Ewy Tapper  

§ 1 ust.3 ww. projektu uchwały należy uzupełnić o zapis odnoszący się do emisji obligacji  

a nie jedynie do zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym. Gdyby Szpital Rejonowy  

w Raciborzu w 2018 r. zwrócił pożyczkę w kwocie 2 000 000,00 zł, to Powiat Raciborski  

nie musiałby uruchamiać obligacji. 

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli autopoprawki do § 1  

ust. 2 – 4 projektu uchwały w brzmieniu:  

„§ 1.2.Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2019 roku w następujący 

sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.10.2019 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.12.2019 r.   
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3. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie: 

1) 2% w stosunku rocznym – jeżeli Powiat po udzieleniu pożyczki Szpitalowi nie będzie 

musiał zaciągnąć kredytu w rachunku bieżącym lub wyemitować obligacje na realizację 

innych zadań; 

2) 2% plus oprocentowanie kredytu jaki Powiat zaciągnie w rachunku bieżącym                        

do kwoty 2 000 000,00 zł – jeżeli Powiat będzie musiał zaciągnąć kredyt                               

na realizację innych zadań, po udzieleniu pożyczki Szpitalowi; w takim przypadku 

oprocentowanie naliczane będzie od kwoty zaciągniętego kredytu; 

3) 2% plus oprocentowanie obligacji jakie Powiat wyemituje do kwoty 2 000 000,00 zł  

– jeżeli Powiat będzie musiał wyemitować obligacje na realizację innych zadań,  

po udzieleniu pożyczki Szpitalowi; w takim przypadku oprocentowanie naliczane będzie 

od kwoty wyemitowanych obligacji; 

4) 2% plus oprocentowanie kredytu jaki Powiat zaciągnie w rachunku bieżącym o wartości 

ponad 2 000 000,00 zł – jeżeli Powiat będzie musiał zaciągnąć kredyt w rachunku 

bieżącym na realizację innych zadań, po udzieleniu pożyczki Szpitalowi; w takim 

przypadku oprocentowanie naliczane będzie od kwoty 2 000 000,00 zł; 

5) 2% plus oprocentowanie obligacji jakie Powiat wyemituje o wartości  

ponad 2 000 000,00 zł – jeżeli Powiat będzie musiał wyemitować obligacje  

na realizację innych zadań, po udzieleniu pożyczki Szpitalowi; w takim przypadku 

oprocentowanie naliczane będzie od kwoty 2 000 000,00 zł. 

4. Oprocentowanie liczone jako 2% plus oprocentowanie kredytu jaki Powiat zaciągnie 

w rachunku bieżącym lub/i oprocentowanie wyemitowanych obligacji naliczane będzie 

w stosunku rocznym od momentu zaciągnięcia przez Powiat kredytu w rachunku bieżącym 

lub emisji obligacji do chwili spłaty przez Szpital udzielonej pożyczki lub spłaty 

przez Powiat zaciągniętego kredytu lub wykupu wyemitowanych obligacji.”. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2019 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wniesieniu 

autopoprawek do § 1 ust. 2 – 4.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2019 r. 

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

419658. 

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

Powiatu Karolina Kunicka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z propozycją kalendarzy imprez 

kulturalnych i sportowych na 2019 r. oraz zgłosił w trakcie posiedzenia uwagi dot. realizacji 

poszczególnych imprez kulturalnych i wysokości kwot dofinansowania imprez kulturalnych  

i sportowych. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu przygotowanie  

na kolejne posiedzenie nowej propozycji imprez uwzględniającej zgłoszone uwagi.  

Jednocześnie Zarząd zaakceptował propozycję dofinansowania Orszaku Trzech Króli  

w dniu 6 stycznia 2019 r. w wysokości 1 360,00 zł.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 6 stycznia br. odbędzie się koncert z okazji 25-lecia 

partnerskiego Powiatu Elbe-Elster w Bad Liebenwerdzie, w którym weźmie udział  

wraz z przedstawicielami Powiatu Raciborskiego. Wizyta zakończy się 7 stycznia br.  

W związku z powyższym w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego,  

które odbędzie się w Bestwinie w dniu 7 stycznia 2019 r. będzie go reprezentował 

Wicestarosta Marek Kurpis.  

 

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 III/25/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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 
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423167. 

 

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 III/26/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

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 

423168. 

 

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 III/27/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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 

423169. 

 

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 III/28/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

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 

423171. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr III/30/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.  

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2019 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

423000. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/32/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

423131. 

 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/33/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską 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 

423259. 
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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 Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/34/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

423526. 

 

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 Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/37/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019. 

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

423528. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2019, polecił Inspektorowi ds. obsługi Rady przekazać go komórkom organizacyjnym 

tut. Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Raciborskiego, objętych planem, 

celem jego realizacji. 

 

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 Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/38/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019. 

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

423530. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2019 rok i polecił Inspektorowi ds. obsługi Rady przekazać go komórkom organizacyjnym 

tut. Starostwa, które zostały objęte planem kontroli na rok 2019. 
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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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/394/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części 

nieruchomości, położonej w Szonowicach (gm. Rudnik) – uzupełnienie. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że przedmiotowa karta informacyjna stanowi uzupełnienie tej, 

która została przygotowana przez Referat Gospodarki Nieruchomościami bezpośrednio  

po podjęciu wspomnianej Uchwały.  

W dniu 28 grudnia 2018 r. Powiat Raciborski nabył prawo własności działki nr 137/1 (arkusz 

mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0220 ha, od osoby fizycznej, za kwotę 8 800,00 zł,  

z przeznaczeniem pod drogę powiatową 3521 S relacji Szonowice – Modzurów. Działka  

ta stanowi fragment jej pasa drogowego. Powyższa czynność kończy prowadzoną sprawę. 

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

423393. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2019. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2019 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


