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OR.IV.0022.1.19.2017 

PROTOKÓŁ  NR 129/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 maja 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 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 2017 r.  

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r., bilansu na dzień 31.03.2017 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2017 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2017 r. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 07:30  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, 

2) opinię prawną z dnia 15 maja 2017 r.,  

3) bieżącą korespondencję kierowaną do Zarządu. 

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 30 maja  

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, obecna na posiedzeniu Inspektor w Wydziale 

Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 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 

321802. 

W tym miejscu Wicestarosta nawiązał do karty informacyjnej Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu omawianej na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 r. Przypomniał, że Zarząd wyraził 

zgodę na złożenie partnerskiego wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pod roboczą 

nazwą „Historia średniowiecznej dworskiej kuchni raciborsko-opawskiego regionu”  

w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w wariancie z „partnerem wiodącym” po stronie 

czeskiej w terminie do 29 maja 2017 r. 

Aktualnie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Raciborskiego 

w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadania, którego nazwa brzmi: „Kuchnia i kultura 

kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu”. Ponadto zadanie 

to zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Wicestarosty, wniósł  

do niego autopoprawki polegające na tym że: 

1) w Rozdziale 80130 zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na realizacje zadania „Kuchnia  

i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu”,  
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2) w Rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł plan wydatków powiatu,  

z przeznaczeniem  na realizacje zadania „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych 

dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu”.  

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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Zarządzeniem Nr 67/2017 Starosty 

Raciborskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, przedstawionym przez Inspektora Dominikę Budzan.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r., bilansu na dzień 31.03.2017 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2017 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2017 r. 

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

321405. 

Szczegółowych informacji udzielili obecni w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Dyrektor ds. Medycznych  

- lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował,  

że na dzień 31 marca 2017 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 

16 880 631,97 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 16 436 577,50 zł 

(wzrost o 444 054,47 zł). Z kolei koszty działalności operacyjnej na dzień 31 marca br. 

wyniosły 21 224 028,78 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły  

19 750 473,51 zł (wzrost o 1 473 555,27 zł).  

Na koniec marca bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 4 021 437,39 zł, jest to 

wielkość o 1 068 349,39 zł większa od straty w analogicznym okresie 2016 roku wynoszącej 
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2 953 088,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 884 172,07 zł Zakład w I kwartale 

2017 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 3 137 265,32 zł. 

Dyrektor Ryszard Rudnik wyjaśnił, że przyczynami powstania tak dużej straty i niedoboru 

finansowego w I kwartale bieżącego roku jest wzrost kosztów działalności operacyjnej  

w grupie usługi obce o 1 394 251,50 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Na wzrost kosztów w grupie usługi obce składa się głównie wzrost kosztów zatrudnienia 

lekarzy na kontraktach oraz wzrost kosztów usług innych usługodawców spowodowany 

wzrostem u nich płacy minimalnej. 

Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, iż świadczenia wykonane ponad limit za I kw. br. są 

wyjątkowo wysokie i wynoszą tylko w zakresie leczenia szpitalnego ok. 3 000 000,00 zł, 

gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły ok. 1 800 000,00 zł.  

Prowadzone do tej pory negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia spowodowały 

rozliczenie tzw. nadwykonań za I kw. br. w kwocie ok. 696 000,00 zł. W ocenie Dyrektora 

negocjacje mogą zakończyć się odzyskaniem środków w wysokości ok. 1 000 000,00 zł.  

Po zakończeniu II kw. br. rozpoczną się kolejne negocjacje lecz na dzisiaj trudno określić ich 

wynik. Trudno też wyrokować jak będą przebiegać negocjacje po zakończeniu III kw. br. 

Fundusz stosuje zasadę płacenia za świadczenia nielimitowane, natomiast nie chce płacić  

za  świadczenia limitowane.  

Następnie Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska omówiła 

sytuację na Oddziale Pediatrycznym, poruszając przede wszystkim kwestie związane  

z obsługą dyżurów na Odcinku Neonatologicznym Oddziału Ginekologiczno  

– Położniczego. Brak zainteresowania pediatrów do pełnienia tych dyżurów jest szczególnie 

odczuwalny obecnie, gdy znacząco zwiększyła się liczba porodów na położnictwie. Dyrekcja 

szuka lekarzy neonatologów na zewnątrz, zapewnienie obsługi tego typu specjalistów  

na dyżurach wiąże się ze wzrostem kosztów o ok. 40 000,00 zł miesięcznie. Będzie to więc 

spory wydatek dla Szpitala. Starania te jak na razie nie przyczyniły się do zatrudnienia 

specjalisty w związku z czym konieczne jest, aby te dyżury w dalszym ciągu pełnili pediatrzy. 

Należy podkreślić, że na rynku brakuje specjalistów z większości dziedzin, gdyż młodzi 

lekarze po skończeniu specjalizacji najczęściej wybierają pracę w innych krajach Unii 

Europejskiej.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik powrócił do tematu wzrostu 

wynagrodzeń dla lekarzy i pozostałego personelu Szpitala, za wyjątkiem pielęgniarek  

i położnych, omawianego na posiedzeniach Zarządu w kwietniu br. Zaproponował,  



 

 

5 

aby podwyżka dla lekarzy wyniosła 500,00 zł brutto miesięcznie od dnia 1 lipca 2017 r.,  

a 342,00 zł dla pozostałych grup zawodowych w Szpitalu w kolejnych miesiącach. Z regulacji 

płac zostałyby wyłączone pielęgniarki i położne, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia otrzymują one zwiększone wynagrodzenie w postaci tzw. dodatku pielęgniarskiego.  

Roczny koszt wprowadzenia podwyżki dla lekarzy i pozostałych grup zawodowych,  

z wyłączeniem pielęgniarek i położonych, wynosić będzie ok. 2 500 000,00 zł (łącznie  

ze składkami ZUS pracodawcy) i utrzymywać się będzie przez kolejne lata działalności 

jednostki. W pewnym stopniu wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników Szpitala powinno 

pokryć zwiększenie w II półroczu br. wartości punktu rozliczeniowego o 2,00 zł. Dyrektor 

wyraził obawę, iż wraz ze wzrostem wartości punktu rozliczeniowego na świadczeniodawców 

zostanie przerzucony obowiązek pokrycia ze środków własnych obecnych dodatków 

ministerialnych dla pielęgniarek i położnych. Dyrektor zauważył, iż obecnie trudno jest 

jednoznacznie stwierdzić jaki będzie poziom finansowania po wprowadzeniu sieci szpitali 

oraz czy wejście Szpitala do sieci poprawi finansowanie jego działalności.  

W związku z wcześniej przedstawionymi trudnościami Dyrektor Ryszard Rudnik 

poinformował, że wystąpi z wnioskiem o umorzenie pożyczki, jaką Powiat Raciborski 

udzielił lecznicy w kwocie 2 000 000,00 zł. Jednocześnie poinformował, iż zgodnie  

z wcześniejszymi ustaleniami w kwietniu br. Szpital uregulował ostatnią ratę z poprzedniej 

pożyczki, tj. 1 000 000,00 zł wraz z odsetkami.  

Dyrektor dodał, że od 24 maja 2017 r. rozpocznie się ogólnopolski protest ratowników 

medycznych, którzy do tej pory byli pomijani w podwyżkach w ochronie zdrowia.  

Dyrektor Ryszard Rudnik przekazał, że niedawno kontrolę w lecznicy skończyła Państwowa 

Inspekcja Pracy, teraz przeprowadzają ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Kontrola ZUS-owska wykonywana jest cyklicznie, co pięć lat. Aktualnie 

pracownicy zakładu sprawdzają dokumenty z lat 2012-2015. Kontrola z NFZ-etu z kolei trwa 

już tydzień i może zakończyć się nawet za ponad miesiąc. Jest to kontrola kompleksowa  

- kontrolujący pracownicy sprawdzają kilka oddziałów, wszystko, co dotyczy m.in. sprzętu, 

zasobów kadrowych czy procedur postępowania. Jest to już kolejna kontrola przeprowadzana 

przez NFZ w tym roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r., bilansem na dzień 31.03.2017 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2017 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 
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31.03.2017 r., w tym z wyjaśnieniami Dyrektora Szpitala dotyczącymi przyczynami 

powstania tak dużej straty i niedoboru finansowego w I kwartale bieżącego roku. Ponadto 

postanowił o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala.  

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik  

oraz Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska opuścili spotkanie.  

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

321702. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

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

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe. 

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

320969. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął obliczenia algorytmu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego na 2017 rok na poszczególne szkoły i placówki 

oświatowe oraz kalkulację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

na rok 2017. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. rozszerzenia kalendarza imprez sportowych realizowanych jako zadania własne powiatu 

w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na 2017 i kolejne lata.   

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

320739. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek zarządu MKZ Unia Racibórz  

o objęcie patronatem Starosty Raciborskiego Memoriału im. Grzegorza Pieronkiewicza  

w zapasach w stylu klasycznym  w kat. młodzików i mini zapasach, wpisanie ww. imprezy  

na stałe do kalendarza imprez sportowych realizowanych jako zadania własne powiatu  

w zakresie upowszechniania sportu oraz zgodnie z prośbą organizatorów ufundowanie medali 

i pucharów dla najlepszych dzieci i młodzieży w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

Koszt ufundowanych medali i pucharów nie powinien przekroczyć 1 000,00 zł brutto, a zakup 

zostać sfinansowany ze środków finansowych będących do dyspozycji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu (rozdział 92695, § 4190). 

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 11 maja 2017 r. związane 

z prowadzoną analizą wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 321690. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 – 3 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 11 maja 

2017 r. O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w maju 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 321618. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25 maja  

2017 r. o godz. 07:30 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 321693. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z opinią prawną radcy prawnego Lidii Chrzan  

z dnia 15 maja 2017 r. dotyczącą „… odpowiedzi na pytanie czy Zarząd Powiatu 

Raciborskiego winien złożyć zawiadomienie do Prokuratora Rejonowego w Raciborzu  

w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.”. Opinię prawną sporządzono  

w związku z wnioskiem Rady Powiatu Raciborskiego przyjętym na sesji w dniu 25 kwietnia 

2017 r.  

Jak podkreśla radca prawny cyt.: „Kserokopie pism, w posiadaniu których jest Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu, nie dają podstaw do podejrzenia popełnienia przestępstwa 
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fałszerstwa materialnego określonego w art. 270 kodeksu karnego. Również nie są w moim 

przekonaniu dowodem na niedopełnienie obowiązków przez jednostkę przyznającą środki  

na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Sprawa skarg została merytorycznie zbadana 

przez organy Powiatu Raciborskiego i jest to działanie wystarczające do wypełnienia 

obowiązków Rady jak i Zarządu Powiatu Raciborskiego. Zarówno NFZ Oddział Śląski 

Wojewódzki w Katowicach, Szpital Rejonowy czy też związki zawodowe działające  

na terenie Szpitala mogą we własnym zakresie złożyć zawiadomienie do Prokuratora,  

jeżeli na podstawie posiadanych dokumentów nabiorą uzasadnionego podejrzenia, że doszło 

do popełnienia przestępstwa.”.  

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

322068. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną radcy prawnego Lidii Chrzan  

z dnia 15 maja 2017 r. dotyczącą „… odpowiedzi na pytanie czy Zarząd Powiatu 

Raciborskiego winien złożyć zawiadomienie do Prokuratora Rejonowego w Raciborzu  

w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.”.  

Mając na uwadze powyższe polecił Inspektorowi ds. pomocy prawnej w Wydziale 

Organizacyjnym  udzielenie odpowiedzi na wniosek Rady Powiatu Raciborskiego przyjęty  

na sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r.  

 

W tym miejscu posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego opuścił Wicestarosta.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów  

nr ST5.0281.1.2017.AMCL z dnia 18 maja 2017 r., który po rozpatrzeniu wniosku Powiatu 

Raciborskiego o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Rozwoju i Finansów  

z dnia 14 marca 2017 r. znak: ST4.4750.213.2016.3.IWA oraz poprzedzającą ją decyzję 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. znak: ST4.4750.213.2016.2.FRKG 

w sprawie zobowiązania Powiatu Raciborskiego do zwrotu nienależnie otrzymanej części 

oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w wysokości 1.067.291 zł, odmówił wstrzymania 

wykonania ww. decyzji.  

Powiat Raciborski, w uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji  

z dnia 14 marca 2017 r., podniósł, że wykonanie decyzji spowodowało by konieczność 

dokonania przeniesień planowanych wydatków z innych działów i rozdziałów klasyfikacji,  
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co mogło by doprowadzić do utraty płynności finansowej, a więc zdolności do regulowania 

swoich zobowiązań pieniężnych.  

W ocenie Ministra Rozwoju i Finansów, ww. wniosek Powiatu Raciborskiego, nie zasługuje 

na uwzględnienie. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.  

Ww. postanowienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

321938. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z postanowieniem Ministra Rozwoju i Finansów 

nr ST5.0281.1.2017.AMCL z dnia 18 maja 2017 r. dotyczącym odmowy wstrzymania 

wykonania decyzji z dnia 14 marca 2017 r. znak: ST4.4750.213.2016.3.IWA  

oraz poprzedzającej ją decyzję z dnia 30 listopada 2016 r. znak: ST4.4750.213.2016.2.FRKG 

w sprawie zobowiązania Powiatu Raciborskiego do zwrotu nienależnie otrzymanej części 

oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w wysokości 1.067.291 zł.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

decyzję nr NPII.4131.1.213.2017 z dnia 16 maja 2017 r. o umorzeniu postępowania 

nadzorczego wszczętego w dniu 31 marca 2017 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności 

Uchwały Nr XXVII/256/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

 

Starosta złożył relację z oficjalnej wizyty w dniach 16-19 maja 2017 r. w holenderskim 

mieście Almere. Poinformował, że miasto Almere zaprosiło reprezentację dzieci i młodzieży 

z powiatu raciborskiego do udziału w Igrzyskach Sportowo-Kulturalnych w roku 2018. 

 

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 23 maja 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 maja 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 


