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OR.II.0022.1.47.2016 

PROTOKÓŁ  NR 107/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 grudnia 2016 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 106/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 13 grudnia  

2016 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 106/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

296145. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r., po wniesieniu 

autopoprawek polegających na poprawieniu kwot ogółem. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

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

296146. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2016 r., po wniesieniu autopoprawek polegających na poprawieniu 

drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2016 rok. 

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

296143. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 
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Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 21 grudnia 2016 roku. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r.: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok,  

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025,  

które zostały przekazane radnym pismem nr OR.II.0025.2.43.2016 z dnia 15 listopada  

2016 r. Ewentualne autopoprawki do ww. projektów uchwał zostaną dostarczone  

przed wspólnym posiedzeniem Komisji Rady zaplanowanym na 19 grudnia 2016 r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

296012. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł autopoprawki polegające na tym że: 

1) w § 1 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”, 

3) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „§ 1. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 



 

 

4 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”, 

4) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „§ 1. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

5) w Rozdziale 85202 zmniejsza się o kwotę 53 161,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.264.3.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej,  

6) w Rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 11 824,00 zł plan wydatków Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z przeznaczeniem na bieżącą działalność, zwiększa 

się o kwotę 12 527,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach, zmniejsza 

się o kwotę 77 512,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły 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 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

296013. 

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 2016.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

295662. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim, po wprowadzeniu autopoprawek polegających 

na wykreśleniu zdania w pkt 30 na str. 191 oraz poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 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 

293147. 

Wicestarosta przypomniał, że w Uchwale Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. 

Rada określiła maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych  

przez Zarząd w roku budżetowym 2016, w związku z czym możliwe było udzielenie  

przez Zarząd pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Na pisemny wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dnia 30 grudnia 2015 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął Uchwałę Nr 60/258/2015 w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Zgodnie z zapisami tej uchwały Szpital 

otrzymał pożyczkę w wysokości 2 000 000,00 zł, oprocentowaną 2% w stosunku rocznym, 

której termin spłaty został wyznaczony do dnia 28 grudnia 2016 roku w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15 grudnia 2016 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 28 grudnia 2016 r. 

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową Szpitala dnia 26 sierpnia br. Dyrektor 

jednostki zwrócił się z prośbą o umorzenie otrzymanej przez Szpital pożyczki  

wraz z odsetkami, który został uzupełniony o dodatkowe dane dnia 4 listopada br. 
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Po rozpatrzeniu wspomnianej prośby Zarząd zaproponował Radzie Powiatu Raciborskiego 

dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. polegających na upoważnieniu Zarządu 

do udzielania pożyczek długoterminowych. Wspomniany wniosek Rada uwzględniła  

w Uchwale Nr XXIV/221/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

Mając powyższe na uwadze Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na zmianę 

terminu spłaty pożyczki w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 30 grudnia 2016 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Przesunięcie na dzień 27 kwietnia 2017 r. terminu spłaty części pożyczki pozwoli Szpitalowi 

utrzymać płynność finansową i wywiązać się z powyższego zobowiązania. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., pożyczki Samodzielnemu 

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

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2017 rok. 

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

295225. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2017 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Zespół 

Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

294744. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

295976. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkowe pisma informujące o zmianach planów finansowych Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu z dnia 5 grudnia 2016 r. i Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 2 grudnia 2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

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

w Raciborzu z dnia 30 listopada 2016 r. i 2 grudnia 2016 r., Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu z dnia 1 i 5 grudnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. opracowania  

procedury księgowania wydatków w podziale na typy szkół oraz metodologii księgowania 

wydatków ponoszonych na specjalną organizację nauki w placówkach oświatowych Powiatu 

Raciborskiego. 

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

295792. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. procedury 

księgowania wydatków w podziale na typy szkół oraz metodologii księgowania wydatków 

ponoszonych na specjalną organizację nauki w placówkach oświatowych Powiatu 

Raciborskiego przyjął: 

1) Procedurę księgowania wydatków w placówkach oświatowych Powiatu Raciborskiego  

w podziale na typy szkół, 

2) Procedurę księgowania wydatków w placówkach oświatowych Powiatu Raciborskiego 

realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150). 

Dyrektorzy jednostek oświatowych (ZSO Nr 1, II LO, CKZiU Nr 1, CKZiU Nr 2 

„Mechanik”, ZSS, MOW) zobowiązani zostali, aby stosować ww. procedury od 1 stycznia 

2017 r. oraz dostosować do nich wewnętrzne dokumenty. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje dyrektorów ww. jednostek.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

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

oraz pismo Dyrektora dot. cesji zobowiązań w 2016 r. 

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

293860, a pismo Dyrektora pod numerem UID 294867. 

Wicestarosta poinformował, że pismem znak NGF/54/1/16 z dnia 15 listopada 2016 r. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o udzielenie 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł w styczniu 2017 roku. 

Dyrektor wnioskuje, aby pożyczka została udzielona w dwóch transzach: 

1) 1 000 000,00 zł – do 9 stycznia 2017 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do 8 lutego 2017 r. 

Wniosek Dyrektor argumentuje trudną sytuacją finansową Szpitala wynikającą głównie                           

ze zrealizowanych w 2016 roku nadwykonań, które NFZ rozliczy w pierwszych miesiącach 

2017 roku oraz z niedoszacowania przez NFZ wartości procedur medycznych. Jak podkreśla 

Dyrektor „Ciągły brak zapłaty za wykonane usługi medyczne od wielu lat wyczerpały 

wszystkie możliwości finansowe Szpitala.”.  

W trakcie dyskusji zebrani podkreślili, że należy się liczyć z faktem, iż również waloryzacja 

płacy minimalnej potencjalnie zwiększy problemy finansowe Szpitala.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NGF/56/11/16  

z dnia 23 listopada 2016 r., w którym Dyrektor poinformował, że nie przewiduje obsługi 

zobowiązań w formie cesji w 2016 r.,  

2) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych poinformować Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, że w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r. ujęto 

kwotę 2 000 000,00 zł, jaką Zarząd będzie mógł udzielić w formie pożyczki 

krótkoterminowej. Udzielenie pożyczki będzie możliwe po przyjęciu przez Radę Powiatu 

Raciborskiego budżetu Powiatu na 2017 rok. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że Szpital do dnia dzisiejszego nie spłacił pożyczki  

w kwocie 2 000 000,00 zł udzielonej przez Powiat Raciborski pod koniec 2015 r., Skarbnik 

Powiatu zwróciła uwagę, że sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego w 2017 r. może być 

bardzo trudna.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

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 

295958. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył prośbę Pani Teresy Okaj  

i Pana Łukasza Porwoła – przedstawicieli Teatru Amatorskiego „Na Zamku” w Raciborzu  

i wpisał do kalendarza imprez kulturalnych odbywających się pod patronatem Starosty 

Raciborskiego zaplanowanych na 2016 r. program rozrywkowy z cyklu „Z biesiadą  

przez świat” pt.: „Grecki raj”. Ponadto udzielił wsparcia finansowego przeznaczonego  

na pomoc w jego organizacji w wysokości 1 200,00 zł w ramach środków będących  

w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

 

Starosta przedstawił interpelacje oraz kwestie zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 listopada 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 296234.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Franciszka Marcola oraz kwestię poruszoną  
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przez radnego Dawida Wacławczyka,  

2) Inspektorowi ds. zarządzania personelem udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Katarzyny Dutkiewicz,  

3) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Dominika Koniecznego,  

4) Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi 

na kwestię poruszoną przez radną Teresę Frencel.  

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 2 grudnia 2016 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Katowicach uczestniczył w spotkaniu z Wicewojewodą Mariuszem Trepką poświęconym 

utworzeniu Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Raciborzu.  

 

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 6 grudnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2016 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2017 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 


