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OR.II.0022.1.5.2015 

PROTOKÓŁ  NR 7/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 stycznia 2015 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 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 stycznia 2015 r.  

2. Projekty uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zmienili swoją wcześniejszą decyzję, ustalając, 

iż posiedzenia zwyczajowo będą odbywać się w każdy wtorek o godz. 09.00.  

W związku z powyższym Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się  

27 stycznia 2015 roku o godz. 09.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2015. 

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

198109. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta Marek Kurpis omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów 

Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

194604. 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku Wicestarosta 

zaproponował, aby Zarząd wyznaczył radnego Pana Adriana Plurę na przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. Ww. radny w rozmowie ustnej wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach 

Zgromadzenia. Jednocześnie Wicestarosta wniósł autopoprawkę do przedmiotowego projektu 

uchwały polegającą na poprawieniu drobnych błędów literowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały 

wyznaczył Pana Adriana Plurę jako przedstawiciela powiatu raciborskiego w Zgromadzeniu 

Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz wniósł autopoprawkę 

polegającą na poprawieniu drobnych błędów literowych.  

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. Zaproponował, aby cena wywoławcza ww. lokalu 

użytkowego wyniosła 120 000,00 zł brutto, ze względu m.in. na fakt, że począwszy  

od stycznia 2013 roku organizowane były przetargi ustne nieograniczone w sprawie 

sprzedaży lokalu, jednakże zakończyły się wynikiem negatywnym. Ponadto obecnie 

przedmiotowy lokal użytkowy nie jest wynajmowany. Powyższa propozycja spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

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

198341. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 16.04 m². Poinformował, że oddanie  

w najem ww. lokalu nastąpi na rzecz Pani Barbary Król. Miesięczna stawka czynszu za najem 

lokalu użytkowego wynosi 14,70 zł/m² plus należny podatek VAT. Stawka czynszu  

nie obejmuje opłat za media oraz podatku od nieruchomości.  

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

198542. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 16.04 m², po wniesieniu, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, autopoprawki do § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. Sporządza się  

i podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, 

zabudowanej budynkiem przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy  

o pow. 16,04  m², który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”.  



 4 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2015 r. Poinformowała, że w związku ze zmianą klasyfikacji 

budżetowej dyrektorzy dokonali zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok. 

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

198427. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

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

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

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

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

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

W tym miejscu Inspektor Dominika Budzan zapoznała zebranych z pismem Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF.3012-3/2015 z dnia 15 stycznia 

2015 roku, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie w rozdziale 85204 

kwoty 500,00 zł z § 4010 do § 4040.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. pismem Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wyraził zgodę na przesunięcie w rozdziale 85204 

kwoty 500,00 zł z § 4010 do § 4040. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje 

Dyrektora.  
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Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2014. 

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

198520. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2014. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor wyjaśnił jakimi podstawami 

prawnymi kieruje się przy ustalaniu stawek czynszu pomieszczeń przeznaczonych do najmu 

lub dzierżawy.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wsparcia 

finansowego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przez Powiat 

Raciborski. 

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

198511. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie przeanalizował sprawę wsparcia finansowego 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w oparciu o informacje przekazane  

przez Dyrektora Ryszarda Rudnika na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2015 roku  

oraz informacje przygotowane przez Referat Spraw Społecznych i Wydział Finansowy  

tut. Starostwa.  

Po zapoznaniu się ze wspomnianymi materiałami Zarząd uznał, że w latach 2012 – 2014 

Powiat przekazał Szpitalowi dotacje celowe ze środków własnych w łącznej kwocie 

1 690 200,00 zł oraz ze środków Miasta Racibórz w łącznej kwocie 650 000,00 zł.                                

Z otrzymanych dotacji zostały wykorzystane odpowiednio kwoty 1 255 371,58 zł                                  

i 619 644,75 zł. W wyniku rozliczenia dotacji za lata 2012 i 2013 Szpital dodatkowo zwrócił 

kwotę 13 350,00 zł. Dotacje z roku 2014 zostaną rozliczone do 30 czerwca 2015 r. 

Szczegółowy wykaz przekazanych, wykorzystanych i rozliczonych przez Szpital dotacji   

w latach 2012 – 2014 przedstawia poniższa tabela. 

Rok Darczyńca 
Dotacja 

udzielona  
Dotacja wykorzystana przez Szpital Dotacja rozliczona przez Szpital 

2012 

Powiat 600 000,00 zł 
227 885,19 zł – zakup wyposażenia bloku 
operacyjnego. 

227 885,19 zł 

Miasto - 

Powiat 
500 000,00 zł 

481 736,75 zł – zakup wyposażenia bloku 

operacyjnego. 
481 736,75 zł 

2013 Powiat 
267 000,00 zł 

 

329 800,00 zł 

267 000,00 zł – zakup ambulansu pogotowia 

ratunkowego, 

253 650,00 zł 
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282 086,39 zł – remonty oraz zakup aparatury                         

i sprzętu medycznego. 

282 086,39 zł 

2014 

Powiat 
291 000,00 zł 

 

202 400,00 zł 

276 000,00 zł – zakup ambulansu pogotowia 

ratunkowego,  

202 400,00 zł – modernizacja i adaptacja 

pomieszczeń Oddziału Opiekuńczo – 

Leczniczego do wymogów Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz zakup pierwszego 

wyposażenia Oddziału. 

Rozliczenie do 30.06.2015 r. 

Miasto - 

Powiat 
150 000,00 zł 

137 908,00 zł – zakup aparatu 

ultrasonograficznego. Rozliczenie do 30.06.2015 r. 

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu postanowił, iż w latach 2015 – 2016 udzieli 

Szpitalowi dotacji celowych na zakupy aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego  

do prawidłowego funkcjonowania Szpitala, a jednostka uwolnione w ten sposób środki 

przeznaczy na spłatę rat kredytu za zakupiony w 2012 r. sprzęt i wyposażenie Centralnego 

Bloku Operacyjnego.  

Ponadto Zarząd podzielił stanowisko służb tut. Starostwa, iż w przypadku sprzedaży obiektu 

docelowo przeznaczonego na szpitalną kuchnię można mówić o utraconych przez jednostkę 

„korzyściach” w wysokości 1 294 272,00 zł. Jest to kwota jaką lecznica uzyskałaby za okres 

6 lat, jaki pozostał do zakończenia umowy najmu zawartej pomiędzy Szpitalem  

a Raciborskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4. 

Powyższe wynika z faktu, iż Zarząd Powiatu zaakceptował stanowisko, iż budynek kuchni 

był własnością Powiatu oddaną jednostce w nieodpłatne użytkowanie i w tym przypadku  

nie można mówić o utraconych przez Szpital korzyściach finansowych. Ponieważ  

w 2014 roku Powiat umorzył Szpitalowi kwotę 1 900 000,00 zł pożyczki wraz z odsetkami  

w łącznej kwocie 19 605,48 zł, w ocenie Zarządu wzajemne ustalenia co do wsparcia lecznicy 

w tym zakresie zostały przez Powiat wykonane.  

Ponadto Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, iż Powiat Raciborski od kilku lat sukcesywnie 

wspiera zakład opieki zdrowotnej, dla którego jest organem tworzącym udzielając mu 

pożyczek na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania. W poszczególnych latach Szpital 

otrzymał następujące kwoty pożyczek: 

1) rok 2010: 

 2 000 000,00 zł – spłacona w całości; 

2) rok 2011: 

 2 000 000,00 zł – spłacona w całości; 

3) rok 2012: 

 2 000 000,00 zł – spłacona w całości; 



 7 

4) rok 2013: 

 2 000 000,00 zł – spłacona w całości, 

 2 000 000 00 zł – 100 000,00 zł spłacone w 2014 r., 1 900 000,00 zł umorzone 

w 2014 r. wraz z odsetkami w łącznej kwocie 19 605,48 zł, 

5) rok 2014: 

 2 000 000,00 zł – 1 000 000,00 zł spłacony w 2014 r., 1 000 000,00 zł do spłaty 

w 2015 r. 

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaznaczył, iż powyższe ustalenia nie wykluczają                            

w przyszłości udzielenia Szpitalowi kolejnego wsparcia finansowego, w zależności                             

od sytuacji finansowej zakładu. W powyższej sprawie Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych przygotuje pismo do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2014 r. 

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

198236. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2014 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika iż zachodzi konieczność 

wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił, aby w terminie do dnia 31 stycznia  

2015 roku wypłacić wyliczoną kwotę różnicy, tj. 6 373,95 zł proporcjonalnie do osobistej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w styczniu 2015 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 198362. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Pana Artura Wierzbickiego  
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z dnia 15 stycznia 2015 roku dotyczącą działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa  

na odcinku DK 45 (ul. Starowiejska w Raciborzu na wysokości przedszkola „Stokrotka”).  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 198484. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z interpelacją radnego Pana Artura 

Wierzbickiego z dnia 15 stycznia 2015 roku oraz mając na uwadze fakt, iż tut. Starostwo  

nie posiada danych o których udostępnienie wnosi radny, polecił Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazać ww. interpelację Komendzie Powiatowej 

Policji w Raciborzu. O powyższym Kierownik poinformuje radnego.  

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/23/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

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 

197830. 

 

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 III/24/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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 

197835. 
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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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/25/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2014 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 

197829. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr III/27/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015,  

2) Uchwały Nr III/28/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

 

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

197623. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 



 10 

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 20 stycznia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 stycznia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 16.04 m². 


