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OR.IV.0022.1.29.2017 

PROTOKÓŁ  NR 139/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 sierpnia 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. Wręczenie Pani Marzenie Kacprowicz aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 138/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 sierpnia 2017 r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Omówienie sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 23 sierpnia 2017 r.,  

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 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. 

 

Starosta przekazał, że po zakończeniu sesji odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu  

ze względu na konieczność podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa 



 

 

2 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego  

wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do umowy w związku z zatwierdzeniem 

projektu pn. „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy”.  

Następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie w dniu 5 września 2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wręczyli akt powierzenia 

stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzenie 

Kacprowicz (dotychczas Wicedyrektor), składając serdeczne gratulacje oraz życząc 

powodzenia w kierowaniu szkołą. Stanowisko to zostało powierzone na okres od 1 września 

2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu.  

Marzena Kacprowicz podkreśliła, że zależy jej na przywróceniu pozycji Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu i wyeksponowaniu osiągnięć młodzieży, w tym przede 

wszystkim uczęszczającej do Liceum Plastycznego. Ważne jest zadbanie o dobre imię  

i pozycję placówki. Dyrektor poinformowała, że chciałaby także sięgać po fundusze 

zewnętrzne na realizację przedsięwzięć dla uczniów oraz nauczycieli. Ponadto  

chciałaby wzmocnić współpracę z radą rodziców i Stowarzyszeniem Absolwentów szkoły. 

Dodała, że ważna jest również integracja grona pedagogicznego oraz dobre relacje z organem 

prowadzącym.  

Konkludując Starosta stwierdził, iż Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu może liczyć na pomoc Zarządu przy rozwiązywaniu spraw związanych  

z funkcjonowaniem jednostki.  

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 138/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 sierpnia 

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

na str. 4 i na str. 15. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

oraz nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

334798 oraz 334802. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w stosunku do wersji projektów omawianych w trakcie 

posiedzenia Zarządu w dniu 16 sierpnia br. wprowadzono nw. zmiany: 

 

1. CKZiUnr2 

„Mechanik”  

Dochody, 

wydatki 

zał.1, 

zał.2 

-1 557,00 zł na projekcie unijnym „Technik  

w unijnej firmie - szansa na start 

zawodowy”, zgodnie z wytycznymi 

Narodowej Agencji Programu 

ERASMUS+ Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji 

2. Referat 

Inwestycji  

i Remontów  

Wydatki 

 

zał.2 -125 000,00 zł 

 

Zmniejsza się plan wydatków powiatu 

na zadaniu „Dziedzictwo 

Przemyślidów i Piastów – wspólna 

historia” 

3. Referat 

Inwestycji  

i Remontów  

Wydatki 

 

zał.2 -45 000,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3545S od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 935 do granicy 

powiatu w miejscowości Pogrzebień” 

4. Referat 

Inwestycji  

i Remontów  

 

Wydatki 

 

zał.2 168 000,00 zł na zadania realizowane wspólnie  

z Gminami Powiatu Raciborskiego  

na drogach powiatowych 

 

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przekazaniu ww. projektów na posiedzenie 

Zarządu otrzymano decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.8.2017 z 18 sierpnia  

2017 r., w której zmniejszono plan dotacji w wysokości 17 809,00 zł na dofinansowanie 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką  

nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”, realizowanego w ramach programu 

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  

na lata 2016-2019”. W związku z powyższym wprowadzono zmiany wynikające  

z ww. decyzji w omawianych nowych wersjach projektów uchwał.  
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Jednocześnie w WPF-ie na lata 2017 – 2032: 

1) na zadaniu „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” - zmniejsza się 

wkład własny o kwotę 125 000,00 zł, 

2) na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” - zmniejsza się wkład 

własny o kwotę 45 000,00 zł, 

3) zmniejsza się wartość projektu „Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy”  

o 6 227,00 zł,  

4) dopisuje się projekt unijny „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” o wartości 431 389,00 zł. 

Okres realizacji w latach 2018-2019. Projekt finansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa XI 

– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego - konkurs. Projekt ma wkład własny niepieniężny o wartości  

47 932,00zł. 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że ww. nowe wersje projektów uchwał zostały omówione 

podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 sierpnia 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 29 sierpnia 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

 

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

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 29 sierpnia 2017 roku: 

 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 
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2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 

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

nr OR.IV.0022.3.7.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz w wersji elektronicznej  

dnia 28 sierpnia 2017 r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2017 roku. 

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

335949. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017 roku, po wprowadzeniu  

na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki do § 3. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 - 2025 w I półroczu 2017 roku. 

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

335951. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025  

w I półroczu 2017 roku, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki  

do § 3.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku. 

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

335950. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2017 roku, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki  

do § 3.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

Jednocześnie Starosta przekazał, że szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieli  

w końcowej części posiedzenia Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu 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 

336114. 

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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

336112. 

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 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa). 

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

336377.  

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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

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

335987. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w związku z powierzeniem funkcji Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzenie Kacprowicz przygotowano stosowne 

projekty uchwał. Jednakże po wysłaniu do zebranych trzech, niżej omawianych projektów 

uchwał otrzymała informację o wskazaniu Wicedyrektora w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz wyznaczeniu nowego Wicedyrektora w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu (dotychczasowy przebywa na zwolnieniu 

lekarskim). W związku z powyższym Skarbnik Powiatu zawnioskowała o wprowadzenie 

stosownych autopoprawek w omawianych projektach uchwał.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika 

Powiatu autopoprawki do § 1 oraz uzasadnienia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 

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

335991.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2017, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki do § 1 

oraz uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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

335993. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017, po wprowadzeniu na wniosek 

Skarbnika Powiatu autopoprawki do § 1 oraz uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

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

335992. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących 

ustanowienia kuratora spadku. 

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

334864. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania w imieniu 

powiatu oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia kuratora 

spadku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów. 

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

334867.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w sprawach o likwidację 

niepodjętych depozytów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 



 

 

10 

Ad. 5 

 

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 

336115. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zmiany WPF  

na lata 2017-2025 polegającej na wprowadzeniu zadania pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej 

Krzanowice – obręby ewidencyjne – Bojanów, Bolesław, Pietraszyn, dla jednostki 

ewidencyjnej Krzyżanowice – obręby ewidencyjne Bieńkowice, Bolesław, Nowa Wioska, 

Owsiszcze, Rudyszwałd (liczba działek ok. 8 tys.)”. 

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

335420. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zadanie można wprowadzić do WPF w ramach budżetu 

na 2018 rok, tj. w kwocie, jaką Wydział Geodezji planuje uzyskać z dochodów w 2018 roku. 

Ewentualne zwiększenie budżetu na tym zadaniu może nastąpić po uzyskaniu nadwyżki 

budżetowej za 2017 rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę zmianę WPF na lata 2017-2032 polegającą  

na wprowadzeniu zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice – obręby ewidencyjne 

– Bojanów, Bolesław, Pietraszyn, dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice – obręby 

ewidencyjne Bieńkowice, Bolesław, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd (liczba działek 

ok. 8 tys.)”, w ramach budżetu na 2018 rok, tj. w kwocie, jaką Wydział Geodezji planuje 

uzyskać z dochodów w 2018 roku. Ewentualne zwiększenie budżetu na tym zadaniu może 

nastąpić po uzyskaniu nadwyżki budżetowej za 2017 rok. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. monitoringu Strategii rozwoju powiatu raciborskiego na lata 2014-2020. 

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

335190. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby przeprowadzić kolejny 

monitoring Strategii rozwoju powiatu raciborskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący dwa lata, 

tj. rok 2016 i 2017 oraz przedstawić raport na posiedzeniu właściwej komisji stałej rady  

i posiedzeniu rady powiatu w czerwcu 2018 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 

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

335101. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka poinformowała,  

że dodatkowo zestawienie zawiera informację nt. projektów w trakcie realizacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.  

oraz polecił Kierownikowi ww. Referatu umieścić ją na stronie internetowej powiatu. 

 

Starosta omówił Uchwałę nr 10/VIII/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2017. Rada wyraziła pozytywną opinię w ww. sprawie.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 335770.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 29 sierpnia br. Uchwały nr 10/VIII/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 
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środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2017.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12 września 

2017 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 334942.  

 

Starosta omówił:  

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

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

Mdok pod numerem UID 336138, 

2) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2017 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 336139, 

3) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia  

w dniu 24 sierpnia 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 336403. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. wniosek,  

4) wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 23 sierpnia 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 336499. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić 

odpowiedzi na ww. wniosek,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2017 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 336500. 

 

Starosta przedstawił korespondencję kierowaną do Zarządu, tj.: 

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

zaplanowanych na sierpień 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 335218,  

2) pismo Związku Powiatów Polskich, w którym poruszono problem zniszczeń wywołanych 

nawałnicami, jakie przeszły nad województwami – pomorskim, kujawsko-pomorskim  

i wielkopolskim. Zniszczenia dotknęły nie tylko prywatne obiekty, ale i infrastrukturę 

powiatową na niektórych terenach. W związku z powyższym zwrócono się o dokonywanie 
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wpłat albo w formie darowizny, albo pomocy finansowej udzielanej stowarzyszeniu 

jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji wspólnej inicjatywy mającej 

wpływ na rozwój społeczności powiatowych i służącej społeczno-gospodarczemu 

rozwojowi powiatów.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 335718. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia ww. pisma powróci  

na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. 6 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta w imieniu swoim oraz zebranych 

przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika 

oraz Dyrektora ds. Medycznych - lek. med. Elżbietę Wielgos-Karpińską. Zaproponował,  

aby na wstępie Dyrektor omówił wykonanie planu finansowego Szpitala za I półrocze 2017 r.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował, że plan 

sprzedaży usług medycznych na 2017 r. wynosi 69 140 000,00 zł, natomiast wykonanie  

za I półrocze br. wyniosło 33 220 612,00 zł czyli jest o niższe o 1 349 388,00 zł  

od zakładanego planu na pierwsze 6 miesięcy tego roku. Plan kosztów ogółem na 2017 r. 

wynosi 80 188 700,00 zł, a wykonanie za I półrocze br. wyniosło 41 891 690,00 zł.  

Dyrektor zaznaczył, że pomimo niewykonania przychodów koszty wzrosły ponad planowo  

o kwotę 1 797 340,00 zł.  

Plan finansowy na 2017 rok zakłada przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  

w wysokości 71 182 000,00 zł, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło 34 558 058,72 zł,  

co stanowi 48,54%. 

Brak wykonania planu dochodów wynika głównie z braku właściwego oszacowania  

przez Narodowy Fundusz Zdrowia potrzeb na usługi medyczne, dlatego co roku występują 

świadczenia wykonane ponad limit. Przekroczenia te na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą  

4 486 100,00 zł. W poszczególnych zakresach wygląda to następująco: 

1) 358 671,67 zł – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, 

2) 883,50 zł – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne,  

3) 3 863 489,07 zł – leczenie szpitalne, 

4) 239 702,79 zł – programy lekowe,  

5) 23 437,25 zł – chemioterapia. 
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Koszty działalności operacyjnej zaplanowano w wysokości 79 918 700,00 zł, wykonanie  

za I półrocze br. wynosi 41 644 308,96 zł, co stanowi 52,10 %. Przekroczenie kosztów 

wynika w głównej mierze z nakładów poniesionych na leczenie pacjentów ponad plan.  

Jeżeli chodzi o zobowiązania, to na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą ogółem  

26 384 227,56 zł, w tym zobowiązania niewymagalne 21 904 414,59 zł, a wymagalne 

4 479 812,97 zł. Największą pozycję wśród zobowiązań wymagalnych stanowią 

zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 4 188 048,97 zł, w tym zobowiązania  

z tytułu dostaw leków i materiałów medycznych w kwocie 3 195 201,19 zł.  

Dyrektor poinformował, iż w 2017 r. Szpital uregulował ostatnią ratę zobowiązań z tytułu 

zakupów wyposażenia Bloku Operacyjnego.  

Wzrost kosztów wynika głównie z konieczności podniesienia stawek godzinowych lekarzy 

zatrudnionych na kontraktach. Jak zaznaczył Dyrektor struktura zatrudnienia lekarzy uległa 

zmianie, aktualnie jednostka zatrudnia 42 lekarzy na umowę o pracę, pozostali zatrudnieni są 

na kontraktach. Najniższa stawka kontraktowa lekarza wynosi 45,00 zł/godz., natomiast 

średnia stawka w Szpitalu wacha się w granicach 70,00 – 80,00 zł/godz. Wzrost kosztów 

zatrudnienia lekarzy na kontraktach wynosi w 2017 r. ok. 1 000 000,00 zł. 

Jak poinformowała Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Elżbieta Wielgos-Karpińska  

w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej stawka ta może wynosić nawet  

150,00 zł/godz.    

Następnie Dyrektor Ryszard Rudnik powrócił do sprawy funkcjonowania Szpitala w ramach 

sieci szpitali. Poinformował, iż aby Szpital mógł funkcjonować w sieci koniecznym jest,  

aby w jednostce działały poradnie: internistyczna, pediatryczna, anestezjologiczna. Na dzień 

dzisiejszy Zakład zabezpiecza pełną obsadę kadrową tych poradniach lecz w najbliższym 

czasie może być problem z zatrudnieniem pediatrów. Jeżeli chodzi o budżet Szpitala w sieci, 

to Dyrektor uważa, iż jednostka może otrzymać mniejsze środki niż dotychczas. Budżet zoz-u 

będzie kalkulowany na podstawie kontraktu i tzw. nadwykonań za 2015 r. W roku tym 

kontrakt Szpitala wynosił ok. 57 000 000,00 zł, a tzw. nadwykonania rozliczone z NFZ  

ok. 3 000 000,00 zł. Może się okazać, iż po przeliczeniu przez NFZ wspomnianych kwot 

budżet Szpitala będzie niższy niż budżet na 2016 r. wynoszący bez tzw. nadwykonań  

ok. 63 000 000,00 zł. 

Dyrektor zaznaczył, iż Szpital oprócz budżetu ryczałtowego będzie mógł pozyskiwać środki  

z wykonywania świadczeń zdrowotnych odrębnie finansowanych, co reguluje 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu 
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świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.  

Szpital będzie mógł otrzymywać środki m.in. za: 

1) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej  

lub rewizyjnej); 

2) świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami; 

3) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 

4) świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć; 

5) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy. 

 

W dalszej części posiedzenia zebrani poruszyli problem tzw. nadwykonań. Jak zaznaczył 

Dyrektor za 7 miesięcy br. wynoszą one ok. 5 mln zł. Zebrani zastanawiali się ile z tych 

środków odzyska Szpital w ramach renegocjacji prowadzonych z NFZ-tem, czy będzie to na 

poziomie lat ubiegłych i wynosić będzie 60% czy też będzie inny wymiar dofinansowania. 

Różnicę pomiędzy kosztem wykonania świadczeń ponad limit a zapłatą uzyskaną w NFZ-cie 

Szpital będzie musiał pokryć z innych środków.  

Następnie Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, iż zapowiadane na 1 lipca 2017 r. 

podniesienie wartości punktu rozliczeniowego w hospitalizacjach szpitalnych z 52,00 zł na 

54,00 zł nie miało miejsca. Natomiast NFZ przewartościował punktowanie poszczególnych 

procedur medycznych. W obecnej chwili za wykonanie tej samej procedury Szpital otrzymuje 

większą ilość punktów co przekłada się na większą zapłatę za daną procedurę. Jednakże takie 

postepowanie NFZ powoduje, iż szpitale szybciej wykonają przyznany im limit punktów i dla 

zabezpieczenia swoich pacjentów będą musiały wykonywać większą ilość tzw. nadwykonań, 

co niekorzystnie wpłynie na ich finanse.  

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor przekazał,  

że program naprawczy jest tworzony, na dzień dzisiejszy kończy się etap analityczny.  

Do zakończenia opracowania programu naprawczego, zdaniem Dyrektora, niezbędna jest 

deklaracja organu prowadzącego o wysokości wsparcia leczniczy w poszczególnych latach 

realizacji programu.  W programie przewidziane będzie również rozłożenie wierzytelności  

w kwocie ok. 5 000 000,00 zł w czasie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na zmianę 

wierzycieli.  

Dyrektor poinformował, iż nawiązując do planowanych i omawianych kilkakrotnie  

na posiedzeniach Zarządu podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Szpitala 

prowadzone są rozmowy i konsultacje ze związkami zawodowymi Szpitala. Propozycja 
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podwyżek do konsultacji związkowych została przedstawiona w takiej wersji jaką pozytywnie 

zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala Rejonowego w Raciborzu w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

Koszty związane z przeprowadzeniem podwyżek we wszystkich grupach zawodowych oprócz 

pielęgniarek i położnych określono na kwotę 2 403 000,00 zł rocznie. Swoją decyzję 

Dyrektor uzasadnił koniecznością realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która zobowiązuje Szpital  

do podwyższenia zasadniczego wynagrodzenia wszystkich pracowników wykonujących 

zawodowy medyczne od dnia 1 lipca 2017 r. W roku bieżącym Szpital musi podnieść 

wynagrodzenie zasadnicze o co najmniej 10 % różnicy pomiędzy najniższym 

wynagrodzeniem zasadniczym a aktualnym wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.  

W kolejnych latach, do roku 2021, wynagrodzenie zasadnicze powinno rosnąć rocznie o 20 % 

różnicy pomiędzy wynagrodzeniami. Podniesienie płacy zasadniczej wiąże się ze wzrostem 

kosztów innych świadczeń wypłacanych pracownikom takich jak dodatek za pracę  

w niedziele i święta, pracę w porze nocnej, posiadane specjalizacje. W ww. ustawie brak jest 

wskazania sposobu pokrycia wydatków na realizację podwyżek dla pracowników podmiotów 

leczniczych. Stąd należy przypuszczać, że koszt wprowadzenia tej podwyżki ustawodawca 

przerzuci na zakłady opieki zdrowotnej podobnie jak oto uczyniono w 2002 r. z tzw. ustawą 

203 (potoczna nazwa ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym 

systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców  

oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ZOZ). Na jej podstawie wszystkim pracownikom 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób zostały przyznane 

podwyżki w wysokości 203,00 zł w 2001 r. i 171,00 zł w roku następnym. Ustawa  

nie wskazała jednak źródeł sfinansowania tych podwyżek. Pieniądze przyznane i początkowo 

przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia weszły do płacy zasadniczej, po czym 

Ministerstwo Zdrowia przestało przekazywać środki na tę podwyżkę i placówki ochrony 

zdrowia musiały wypłacić z własnych budżetów przyznane świadczenie. Wypłata podwyżek 

wynikających z tzw. ustawy 203 stała się jednym z istotnych powodów gwałtownego wzrostu 

zadłużenia szpitali.  

Dyrektor przypomniał, że po zakończeniu procesu restrukturyzacji w 2008 r. Szpital 

zakończył działalność z zyskiem netto za rok 2007 wynoszącym 1 051 841,90 zł,  

przy amortyzacji ok. 5 000 000,00 zł. Również w 2009 r. Szpital zanotował zysk netto  

za rok 2008 w kwocie 660 994,25 zł, przy amortyzacji wynoszącej ok. 5 200 000,00 zł. 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/w/wynagrodzenia
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/p/przedsiebiorca
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zoz
http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zdrowie


 

 

17 

Następnie wprowadzono kolejną podwyżkę dla pracowników szpitali finansowaną w latach 

2007 – 2008 ze środków Ministerstwa Zdrowia. Przerzucenie na szpitale kosztów jej 

wprowadzenia począwszy od 2009 r. spowodowało, że budżet Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu został obciążony kosztami, których nie jest w stanie zrekompensować środkami 

otrzymanymi w ramach kontraktu z NFZ. 

Wprowadzona ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych spowoduje również konieczność wzrostu stawek wynagrodzenia 

zasadniczego pielęgniarek i położnych. Jak zaznaczył Dyrektor oprócz wprowadzenia 

wspomnianej powyżej ustawy pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu oczekują 

dołączenia do płacy zasadniczej również co najmniej jednej transzy z tzw. dodatku 4 x 400 zł.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Ryszard Rudnik zapoznał zebranych z pismem 

Ministerstwa Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, w którym 

poinformowano, że w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą propozycji 

wpisania do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych projektu pn. Utworzenie nowego 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu poproszono o złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. 

Ponadto poinformowano, że projekt będzie oceniony według wersji kryteriów aktualnej  

na dzień wezwania wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena formalna 

jest przeprowadzana w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast 

ocena merytoryczna – w terminie 45 dni od dnia zakończenia oceny formalnej. Próg 

punktowy tj. minimalna liczba punktów uzyskanie której jest niezbędne do otrzymania 

dofinansowania, został określony na poziomie 13 punktów. Uzyskanie przez projekt  

ww. minimalnej punktacji na ocenie merytorycznej I stopnia oraz spełnienie wszystkich 

kryteriów merytorycznych II stopnia jest niezbędne do otrzymania przez projekt 

dofinansowania.  

W związku z powyższym poproszono o przygotowanie wniosku o dofinansowanie  

z najwyższą możliwą starannością i złożenie do Ministerstwa Zdrowia w możliwie 

najkrótszym terminie, jednak nie później niż do dnia 30 września br.  

Jak zaznaczył Dyrektor Ryszard Rudnik koszt wykonania projektu przez firmę zewnętrzną 

wynosi ok. 100 000,00 zł. Mając na uwadze sytuację finansową lecznicy należałoby podjąć 

decyzję w kwestii złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z sytuacją finansową Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przedstawioną przez Dyrektora. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Dyrektor 

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

 

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 29 sierpnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2025  

w I półroczu 2017 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2017 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa).  

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania  

w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia 

kuratora spadku. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w sprawach  

o likwidację niepodjętych depozytów. 


