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OR.IV.0022.1.12.2017 

PROTOKÓŁ  NR 122/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 marca 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 121/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 marca 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały, tj.: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na realizację 

inwestycji pn.: „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”,  

2) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o fundusze w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 

na realizację projektu z partnerskim Miastem Horishni Plavni,  

3) wniosek i opinie zgłoszone na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 marca 

2017 r. 

 

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. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 5 kwietnia  

2017 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 121/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 

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 

310577. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały:  

1) dokonuje się zmiany źródła finansowania w związku z przyznaniem przez Wojewodę 

Śląskiego dotacji celowej decyzją nr FBI.3111.40.2.2017 z dnia 13 marca 2017 r.,  

na dofinansowanie zadań: Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – etap I i II  

– kwota 798 349,00 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania  

z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień – kwota 

1 367 483,00 zł, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,  

2) zmianie uległy kwoty ogółem.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że zmiany te zostały omówione na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów w dniu 27 marca 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 28 marca 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

310578. 

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 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 marca 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

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

312375. 

Wicestarosta przekazał, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały zmianie uległ 

jedynie § 6, który otrzymał brzmienie: „§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”, co jest zgodne  

z uwagami Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW w Katowicach.  

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 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 marca 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 28 marca 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 dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

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

nr OR.IV.0022.3.3.2017 z dnia 15 marca 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego 

oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

311984. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 27 lutego 2017 roku.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

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 projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Zarząd 

skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 7 do 20 marca 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Pani Beata Janowicz - inspektor Referatu Edukacji. Żadna z organizacji pozarządowych 

nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
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wychowawczej i opiekuńczej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 

2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu 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 

312795. 

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 2017 rok. 

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

 

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 

312710. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała 

dodatkowe pisma informujące o zmianach planów finansowych: Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu oraz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

312560. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione w karcie informacyjnej  

nr ZW.0022.2.4.2017 z dnia 23 marca 2017 r. wyliczenia dotyczące aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji umieszczenie  

ww. informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 89d ust. 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). 

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkową kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Głęboka modernizacja  

oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”.  

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

313082.  

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Kierownik Roman Peikert przekazał, że w związku z naborem wniosków prowadzonym  

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, istnieje 

możliwość uzyskania dofinansowania dla inwestycji pn. „Głęboka modernizacja  

oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej”. 

Zgodnie z warunkami naboru o środki z ww. projektu może jedynie aplikować podmiot 

prowadzący działalność leczniczą, dlatego to jedynie Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu może złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji a następnie winien 

przeprowadzić jej realizację.  

Na zakres inwestycji składa się głównie:  

- budowa nowej kotłowni niskotemperaturowej, opartej o dwa kotły gazowe o mocy   

2 x ok. 1250 KW oraz 2 gruntowe pompy ciepła o łącznej mocy 1040 KW, 
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- wykonanie instalacji dolnego źródła gruntowych pomp ciepła w ilości 220 sond 

pionowych o długości 100 m każdy, 

- wykonanie niezbędnych przyłączy do istniejących sieci i instalacji, konfiguracja tych sieci 

i instalacji z nowym źródłem ciepła,  

- termomodernizacja polegająca na izolacji przestrzeni międzystropowych nad budynkami 

ogrzewanymi zespołu głównego, 

- termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia w zakresie docieplenia ścian 

zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej oraz wymiany 

istniejących grzejników na nowe z zastosowaniem zaworów termostatycznych,  

 - modernizacja instalacji oświetlenia w budynkach poprzez wymianę opraw żarowych  

i jarzeniowych na oświetlenie typu LED, 

-  modernizacja instalacji elektroenergetycznej poprzez zastosowanie OZE w postaci paneli 

fotowoltaicznych usytuowanych na stelażu na gruncie.  

 

Kierownik Roman Peikert poinformował, że koszty zadania i ich finansowanie przedstawiają 

się następująco: 

1) całkowity koszt inwestycji to 22 413 151 zł, 

2)  kwota dotacji z NFOŚiGW w Warszawie o jaką Szpital Rejonowy w Raciborzu będzie się 

ubiegać w ramach tego wniosku - 17 310 971 zł, 

3) kwota pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie o jaką Szpital Rejonowy w Raciborzu będzie 

się ubiegać w ramach tego wniosku - 5 051 856 zł, 

4) kwota środków ponoszonych nie podlegająca refundacji - 50 324 zł. 

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2018-2019. 

Kierownik Roman Peikert przekazał, że pożyczka o którą będzie się ubiegać Szpital  

z NFOŚiGW w Warszawie może zostać spłacona przez Szpital lub ewentualnie środki na ten 

mogą zostać zabezpieczone w budżecie Powiatu Raciborskiego i przekazane Szpitalowi, 

celem spłaty rat pożyczki.  

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na fakt, że zabezpieczenie w budżecie środków na spłatę 

pożyczki zaciąganej przez Szpital spowoduje pogorszenie wskaźników w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów stwierdził, że na tym etapie wymagane jest 

wyrażenie zgody przez Zarząd na realizację inwestycji, szczegóły dotyczące jej finansowania 

mogą zostać określone w późniejszym czasie.  
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Jak podkreślił referujący ponieważ aktem notarialnym numer 1393/2002 z dnia 24 czerwca 

2002 r. Powiat Raciborski ustanowił na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu nieodpłatne  

i na czas nieokreślony użytkowanie obiektami Szpitala to zgodnie z zapisami Kodeksu 

Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.459), o potrzebie innych nakładów (poza dokonywanymi 

naprawami i nakładami związanymi ze zwykłym korzystaniem) - powinien być 

zawiadomiony właściciel. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na realizację inwestycji pn.: 

„Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” przez Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontów przygotować dodatkowe informacje dotyczące niektórych omawianych  

na posiedzeniu Zarządu szczegółów składanego przez Szpital wniosku o dofinansowanie  

ww. inwestycji. Termin – 3 kwietnia 2017 r. 

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

Wicestarosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o fundusze w ramach Polsko-Ukraińskiej 

Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu z partnerskim Miastem Horishni Plavni.  

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

312674. 

Wicestarosta poinformował, że w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego  

z miastem Horishni Plavni planowana jest realizacja projektu w zakresie kultury i dziedzictwa 

narodowego w oparciu o polskie i ukraińskie tańce narodowe pt. „I dance. You dance. Let’s 

dance!”.  W projekcie uczestniczyć będzie grupa 20 tancerzy z Polski, w tym z opiekunami 

(Zespół Folklorystyczny „Łężczok”), oraz 20 tancerzy z Ukrainy, którzy spotkają się  

w dniach 20-24 sierpnia 2017 r. w Horishni Plavni. 

W ramach projektu opracowana zostanie choreografia, układy taneczne, przygotowane stroje, 

przeprowadzone zostaną warsztaty tematyczne, pokazy, a obie grupy wezmą także udział  

w Festiwalu „Kalinowe Lato”. Młodzież będzie uczestniczyć w programie sportowo-

kulturalnym, a na zakończenie upowszechni wyniki projektu. Wartość projektu po stronie 

polskiej wyniesie ok. 25 000,00 zł (koszt transportu, ubezpieczenie grupy). Środki na ten cel 



 

 

9 

są zabezpieczone w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu. Dodatkowo grupa zadeklarowała 

chęć pokrycia części kosztów, tj. transport na/z lotniska oraz ubezpieczenie. 

W związku ze spełnianiem wymogów formalnych i merytorycznych planuje się uzyskać 

dofinansowanie do ww. przedsięwzięcia z funduszu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 

Młodzieży (PURWM). O środki można wnioskować do 31 marca br. Instytucja finansuje  

w 100% koszty transportu oraz ubezpieczenia, które zostaną poniesione po podpisaniu 

umowy o dofinasowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca br.  

W przypadku ww. projektu możliwe jest uzyskanie do 90% dofinansowania do realizacji 

przedsięwzięcia (przed podpisaniem umowy konieczne jest zarezerwowanie biletów 

lotniczych i dokonanie wpłaty w wysokości 10% wartości biletów). W przypadku podpisania 

umowy z PURWM przed 20 czerwca 2017 r. pozostałe koszty transportu będą uznane  

za kwalifikowalne. W przypadku podpisania umowy po 20 czerwca br. powiat poniesie 

jeszcze dodatkowe 20% wartości biletów lotniczych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku do Polsko-Ukraińskiej 

Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu „I dance. You dance. Leťs dance!”  

z partnerskim Miastem Horishni Plavni.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 27 marca  

2017 r. o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 312949.  

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskiem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 

2017 r.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 312985. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 23 marca 2017 r. 

Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 21 marca 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 312243,  

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 22 marca  
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2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 312478,  

3) wniosek i opinie zgłoszone na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 marca 

2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 313404. 

Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1 Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 marca 2017 r. 

Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

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 28 marca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 


