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OR.IV.0022.1.27.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 85/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 lipca 2020 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. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Starosta poinformował, że w związku  

z nieobecnością Skarbnika Powiatu Romana Nowaka w posiedzeniu udział bierze Zastępca 

Skarbnika Powiatu Dominika Budzan.  

Na wniosek Zastępcy Skarbnika Powiatu, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia  

o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2020, który omówiony zostanie w ramach pkt 3 protokołu.  

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 wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Zastępcę Skarbnika 

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 84/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lipca 2020 r.  
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2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

4 sierpnia 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 84/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 lipca 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu: dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Jacka Kąska oraz dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu Sławomira Janowskiego. 

Podziękował zaproszonym gościom za dotychczasową pracę i sprawne kierowanie szkołami. 

Jednocześnie wyraził nadzieję na dalszą, dobrą współpracę, mimo zdarzających się różnic 

zdań.  

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 Panu Jackowi Kąskowi. 

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

550170. 

Wobec braku uwag Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 Panu Jackowi Kąskowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Dyrektor Jacek Kąsek podziękował Zarządowi za zaufanie i wyraził radość z przedłużenia 

powierzenia stanowiska do 31 sierpnia 2021 r. Zapewnił o dalszej, konstruktywnej 

współpracy, mimo zdarzającej się różnicy zdań pomiędzy dyrektorami a Członkami Zarządu.   

 

W dalszej kolejności Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 Panu Sławomirowi 

Janowskiemu. 

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

550171. 

W związku z brakiem uwag Starosta poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt 

uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 Panu Sławomirowi Janowskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

Dyrektor Sławomir Janowski podziękował Zarządowi za przedłużenie powierzenia 

stanowiska do 31 sierpnia 2021 r. Stwierdził, iż różnica zdań daje możliwość, aby się 

rozwijać, jednocześnie zaręczył o współpracy, mimo rozbieżności poglądów.  

 

Następnie Starosta w imieniu własnym oraz zebranych złożył gratulacje dyrektorowi Jackowi 

Kąskowi oraz dyrektorowi Sławomirowi Janowskiemu, a Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska wręczyła kwiaty.  

W trakcie krótkiej rozmowy zaproszeni goście przedstawili najważniejsze zadania  

do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 oraz podzieli się doświadczeniami z pracy zdalnej 

w szkołach.  

W tym miejscu dyrektor Jacek Kąsek oraz dyrektor Sławomir Janowski opuścili posiedzenie.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

552778. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. projektu uchwały 

otrzymano decyzje Wojewody Śląskiego z 14 i 16 lipca 2020 r., w których poinformowano   

o zwiększeniach planu dotacji celowej. Znajdą one również odzwierciedlenie w projekcie 

uchwały w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020.  

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 2020 rok, po wniesieniu autopoprawek polegających na:  

1) zwiększeniu w Rozdziale 70005 o kwotę 2 120,00 zł planu dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.37.2020 z 16 lipca 2020 r.  

na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 

odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie  

z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 80153 o kwotę 37 244,40 zł planu dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.9.2020 z 14 lipca 2020 r. na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,  

3) zwiększeniu w Rozdziale 70005 o kwotę 2 120,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na sporządzenia 

operatu szacunkowego, ustalającego wartość rynkową nieruchomości położonej  

w Raciborzu składającej się z działek w obrębie Racibórz, w celu ustalenia odszkodowania 

za te działki wywłaszczone na rzecz Gminy Miasta Racibórz,  

4) zwiększeniu w Rozdziale 80153 o kwotę 37 244,40 zł planu wydatków, z przeznaczeniem 

dla jednostek oświatowych na realizację zadania związanego ze wsparciem dostępu                         

do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym: 

a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 799,92 zł, 

b) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu – 36 444,48 zł,  

które zostały zgłoszone w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020. 
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Ad. 3 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2020 rok. 

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

552782. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie 

opracowania Planu przygotowania szpitala na wypadek choroby zakaźnej poprzez rozbudowę 

Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i przystosowania szpitala do przyjmowania pacjentów 

zakażonych. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 550044. 

Starosta poinformował, że ww. sprawę przedstawił Wicemarszałkowi Województwa 

Śląskiego podczas spotkania w dniu 20 lipca 2020 r.    

Wicestarosta zwrócił uwagę, że tworzenie planów zabezpieczenia i rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych powinno odbywać się na poziomie Wojewody. Ponadto opracowanie takiego 

planu ma sens pod warunkiem zapewnienia finansowania inwestycji i następnie zapewnienia 

finansowania gotowości do udzielanych świadczeń.  

Starosta przypomniał, że w 2018 r. przyjęta została nowelizacja ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw dotyczących oceny inwestycji w sektorze zdrowia. Przepisy przewidują zwiększenie 

liczby podmiotów, które mogą ubiegać się o opinię o celowości inwestycji, w tym  

na rozbudowę oddziałów zakaźnych. Podmioty korzystają z takich opinii starając się  

o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich. 

Wicestarosta dodał, że przygotowanie szpitala na wypadek choroby zakaźnej wymaga,  

aby na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym wydzielona została sala operacyjna                             

oraz stanowisko intensywnej opieki medycznej.  

Następnie Starosta przedstawił pokrótce relację z wizyty gospodarczej Wojewody Śląskiego, 

jaka miała miejsce w dniu 16 lipca br. w Powiecie Raciborskim. W jej trakcie obyło się  

spotkanie w tut. Starostwie, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu 
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Raciborskiego, Wicestarosta, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa, przedstawiciele klubów radnych Rady Powiatu Raciborskiego, Dyrektor 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

W związku z apelami mieszkańców naszego powiatu dotyczącymi uciążliwości, jakie stanowi 

dla nich przekształcenie szpitala wielofunkcyjnego w jednoimienny szpital zakaźny, a także          

w oczekiwaniu na pozytywną decyzję Wojewody w sprawie powrotu Szpitala Rejonowego 

im. dr. J. Rostka w Raciborzu do swojej działalności statutowej sprzed ogłoszenia stanu 

pandemii COVID-19, na spotkaniu przedstawiono koncepcję wyjścia raciborskiej lecznicy  

z formy jednoimiennego szpitala zakaźnego. Koncepcja zakłada m.in. uruchomienie  

w pierwszej kolejności oddziałów zabiegowych, tj.: chirurgicznego, okulistycznego, 

ortopedycznego i ginekologiczno-położniczego. Planowany termin to 1 września 2020 r. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zwróciła uwagę na brak 

dostępności mieszkańców naszego powiatu do świadczeń zdrowotnych. Od momentu 

przekształcenia szpitala w jednoimienny szpital zakaźny minęło już sporo czasu, a Wojewoda 

Śląski nie podejmuje konkretnych rozwiązań, aby przywrócić statutową działalność szpitala.  

Wicestarosta podkreślił, że Wojewoda Śląski został powołany do zespołu doradczego                      

do spraw epidemii SARS-CoV-2 powołanego przy Ministerstwie Zdrowia,  

który opracowuje koncepcję związaną z przywróceniem statutowej działalności szpitali, 

przekształconych w jednoimienne, i z tego powodu należy oczekiwać od niego konkretnych 

działań w sprawie raciborskiego Szpitala pomimo wyjaśnień Wojewody, że czeka                               

na ustalenia rządowe.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Rada Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 26 maja 

2020 r. przyjęła wnioski dotyczące rozbudowy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  

i przystosowania szpitala do przyjmowania pacjentów zakażonych. Wnioski zostały 

przekazane do realizacji Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu. O sposobie 

realizacji wniosków należy poinformować radnych.  

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę dotyczącą 

przekształcenia struktur organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w szpital wielofunkcyjny, która została 

przekazana do: Wojewody Śląskiego, Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia 

(centrala oraz oddział śląski), organów wykonawczych samorządów prowadzących szpitale  

tzw. covidowe, a także do senatorów i posłów naszego okręgu wyborczego. W związku  

z powyższym Zarząd oczekuje na reakcję i pomoc ww. organów w celu przywrócenia 
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działalności raciborskiej lecznicy. Na dzień dzisiejszy jedynie Poseł na Sejm RP  

Gabriela Lenartowicz wykazała zainteresowanie powyższą sprawą.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że Sejmik 

Województwa Śląskiego podjął 19 uchwał kierujących dotacje dla szpitali powiatowych  

z Województwa Śląskiego w związku z epidemią SARS-CoV-2. Wsparcie – jednostkowo  

do 800 000,00 zł – ma trafić do placówek, których nie objęły dotacje z funduszy UE na walkę                                    

z koronawirusem. Zaapelowała, aby rozmowy co do przywrócenia działalności raciborskiego 

szpitala były podejmowane z decydentami.  

Z powyższym stwierdzeniem zgodził się Starosta dodając, że liczy na pomoc władz 

Województwa Śląskiego. Zwrócił uwagę, że sytuacja finansowa Szpitala jest trudna,  

gdyż na dzień dzisiejszy nie otrzymuje on ryczałtu standardowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NM 133/07/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie opracowania Planu 

przygotowania szpitala na wypadek choroby zakaźnej poprzez rozbudowę Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego i przystosowania szpitala do przyjmowania pacjentów zakażonych. 

Starosta zapytał kto jest za tym, aby powrócić do omówienia ww. pisma za 2 tygodnie? 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że powróci do omówienia ww. pisma za 2 tygodnie 

po uzyskaniu stanowiska Wojewody w zakresie dalszych działań dotyczących przekształcenia 

struktur organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych pn. „Likwidacja barier transportowych dla uczestników środowiskowego 

domu samopomocy działającego na terenie powiatu raciborskiego”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 552847. 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Likwidacja barier 

transportowych dla uczestników środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie 

powiatu raciborskiego” opiniuje ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób 
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Niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu jako spełniającą w wymogi formalne  

i merytoryczne niezbędne do udzielenia wsparcia Stowarzyszeniu w realizacji zadania.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych pn. „Likwidacja barier transportowych dla uczestników środowiskowego 

domu samopomocy działającego na terenie powiatu raciborskiego”. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

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

552496. 

Wicestarosta przekazał, że projekt uchwały dotyczy wyboru oferty Stowarzyszenia na Rzecz 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu, jako najkorzystniejszej  

do realizacji zadania publicznego pn. „Likwidacja barier transportowych dla uczestników 

środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie powiatu raciborskiego”.  

Ww. zadanie realizowane będzie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,  

a na jego realizację przyznaje się dotację w wysokości 28 000,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby umowa zawarta 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu zawierała warunek, zgodnie z którym w przypadku 

zaprzestania działalności przez Stowarzyszenie samochód został zwrócony Powiatowi.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

553571. 

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 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

W końcowej części posiedzenia Wicestarosta przedstawił informację o naborach do szkół 

ponadpodstawowych, dla  których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Przypomniał, że w planach naborowych na rok szkolny 2020/2021 zaplanowana liczba 

oddziałów po SP wynosiła 29, a liczba miejsc w oddziałach – 920.  

Wicestarosta przekazał, że 893 uczniów zalogowało się w systemie elektronicznego naboru  

i wybrało szkoły w pierwszej preferencji, co potwierdza, że dobrze została oszacowana liczba 

uczniów w oddziałach.  

 

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 21 lipca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 lipca 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 Panu Jackowi Kąskowi. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 Panu Sławomirowi Janowskiemu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

 


