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OR.IV.0022.1.34.2017 

PROTOKÓŁ  NR 144/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 września 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 143/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 września 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 września 2017 r.,  

2) wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 września 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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 3 października 

2017 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 143/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 września 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 1 

poprzez dodanie słów w brzmieniu: „Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków 

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek 

posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.”.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

338348. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały: 

 

1) w Rozdziale 60004 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 277,00 zł w ramach wydatków 

majątkowych z grupy Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych  

do grupy Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją projektu „Wymiana 

części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej  

w powiecie raciborskim”,  

2) w Rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Organizacyjnego, z przeznaczeniem na utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności i o ww. kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatu w Rozdziale 

85321. 

 

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 26 września 2017 r. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2032. 

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

338350. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały: 

 

1) zwiększa się wartość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Scalanie 

gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki” o kwotę 2,00 zł, 

2) zmniejsza się wartość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

„Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice” o kwotę 196 938,00 zł. Wydłuża się 

okres realizacji do 2021 roku, 

3) dopisuje się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Scalanie gruntów 

na terenie obrębu Samborowice” na kwotę 4 728 387,00 zł. Okres realizacji  

w latach 2017-2023, 

4) zmniejsza się wartość projektu „AS-Szkolna Akademia Sukcesu” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o kwotę 132,00 zł, 

5) zwiększa się wartość projektu „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych 

autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” finansowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

o kwotę 1 883 958,00 zł. Wydłużono okres realizacji projektu do roku 2020,  

6) zmniejsza się wartość programu zdrowotnego powiatu raciborskiego na lata 2017-2020  

pt. „Po radosne macierzyństwo” o kwotę 1 218,00 zł, 

7) dopisuje się zadanie pn. „Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart 

zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020” o wartości 39 000,00 zł. 

 

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 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 września 2017 r. 

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

podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 2017 r.  
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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 26 września 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 – 2032 

 

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

nr OR.IV.0022.3.8.2017 z dnia 12 września 2017 r. oraz w wersji elektronicznej  

dnia 25 września 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 

340448. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

340450. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2017, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawkę 

polegającą na dokonaniu zmian w Rozdziale 75411 w układzie zadaniowym Komendy 
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Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zgodnie z decyzją Wojewody 

Śląskiego nr FBI.3111.62.46.2017 z dnia 18 września 2017 r. 

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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. wraz ze zmianami. 

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

338320. 

Starosta poinformował, że Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w trakcie posiedzenia  

w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

Wicestarosta zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały polegającą  

na wykreśleniu słów w brzmieniu: „wraz ze zmianami.”.  

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

0 głosów wstrzymujących – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Powiatu Raciborskiego – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2017  

z dnia 2 stycznia 2017 r.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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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 

340459. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkową zmianę planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z dnia 19 i 21 września 2017 r., Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 19 i 20 września 2017 r., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

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

340464. 

W związku ze zgłoszonymi przez Starostę wątpliwościami w sprawie zapisów w karcie 

informacyjnej dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się  

w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 „Mechanik”, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, 

że do jej omówienia powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. uregulowania stanu prawnego gruntu  

pod przystankiem autobusowym w Siedliskach przy ul. Gliwickiej 31, znajdującym się  

przy drodze powiatowej S 3509. 

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

339822. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. uregulowania 

stanu prawnego gruntu pod przystankiem autobusowym w Siedliskach przy ul. Gliwickiej 31, 

znajdującym się przy drodze powiatowej S 3509 zaakceptował propozycję, aby Referat 

Gospodarki Nieruchomościami zlecił wznowienie znaków granicznych przez jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego wraz z pomiarem sytuacyjnym, co potwierdzi przebieg granicy 

pomiędzy działkami w stosunku do wiaty autobusowej (koszty prac geodezyjnych poniesie 

Powiat Raciborski). Jeżeli okaże się, iż przystanek autobusowy znajduje się w całości  

lub części na działce prywatnej, wskazanym będzie przesunięcie go poza jej granice,  

lub też zlokalizowanie w innym miejscu. Opcjonalnie będzie można starać się również  

o wykupienie lub darowiznę fragmentu działki prywatnej, zajętej pod ww. przystanek. 

 

Starosta przedstawił pismo Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2017 r.  

dot. udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na likwidację skutków trąby 

powietrznej. Jak poinformowano w piśmie w nocy z 11 na 12 sierpnia br. nad Powiatem 

Tucholskim przeszła trąba powietrzna połączona z nawalnym deszczem. Powstały ogromne 

straty w infrastrukturze budowlanej, rolnictwie, leśnictwie a także bardzo dotkliwe  

w infrastrukturze drogowej. Szacunkowa wartość strat na drogach powiatowych oscyluje  

na poziomie ok. 42 000 000,00 zł. Powiat Tucholski obecnie realizuje program naprawczy,  

co znacznie ogranicza możliwość odbudowy zniszczonej infrastruktury.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340377. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Zarządu Powiatu Tucholskiego  

z dnia 19 września 2017 r. dot. udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na likwidację 

skutków trąby powietrznej. Zważywszy na fakt, że Zarząd podjął decyzję o przekazaniu  

z budżetu powiatu pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł dla Gminy Kuźnia 

Raciborska z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu, jaki dotknął mieszkańców  

w dniu 7 lipca 2017 r. oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego uznał, że nie jest w stanie wesprzeć finansowo ww. Powiatu. O powyższym 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformuje wnioskodawcę.  

 

Starosta omówił:  

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 18 września 2017 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340762,  
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2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 20 września 

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340764,  

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

w dniu 21 września 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 340765.  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 1 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

z posiedzenia w dniu 21 września 2017 r. dot. zwiększenia do 30 000,00 zł kwoty pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem  

na likwidację skutków kataklizmu, jaki dotknął mieszkańców dnia 7 lipca 2017 r. uznał,  

że trudna sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego nie pozwala na jego realizację. 

Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że Powiat Raciborski został zobowiązany do zwrotu 

nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2103  

w wysokości 494 841,00 zł. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 21 września 2017 r.,  

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

z posiedzenia w dniu 22 września 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 340769,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 września 2017 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 341131, 

6) wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 września 2017 r., który znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 341132.  

Zarząd przekazał do realizacji Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 września 2017 r.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora, 

zobowiązując jednocześnie do udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek.  

 

Starosta przedstawił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. działalności Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w latach 2016 – 2017. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340776. 

Mając na uwadze obecną sytuację prawną i niejawne działania w pewnych zakresach 
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kontrolowanego referatu Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do jego funkcjonowania  

w przedmiotowym okresie.   

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 26 września 

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

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340794. 

 

Wicestarosta omówił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr ST4.4755.191.2017.2.FRKG  

z dnia 15 września 2017 r. zobowiązującą Powiat Raciborski do zwrotu nienależnie uzyskanej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2103 w wysokości 494 841,00 zł. 

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340100. 

Zarząd zapoznał się z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST4.4755.191.2017.2.FRKG  

z dnia 15 września 2017 r. zobowiązującą Powiat Raciborski do zwrotu nienależnie uzyskanej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2103 w wysokości 494 841,00 zł. 

Jednocześnie ustalił, że tryb postępowania w ww. sprawie będzie analogiczny do tego, który 

został przyjęty przy zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji 

ogólnej za 2012 r.  

 

Starosta polecił Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzejowi Chroboczkowi  

sprawdzić stan zaawansowania prac związanych z uprzątnięciem wiatrołomów wzdłuż  

DW 425 na odcinku pomiędzy miejscowościami Kuźnia Raciborska – Rudy, które zalegają  

w pobliskich rowach po przejściu nawałnicy, jaka miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 r.  

na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.  

 

W związku z decyzją o powołaniu z dniem 1 stycznia 2018 r. Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gamowskiej 3  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych podjąć działania w celu 

rozwiązania porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Grażyna Wójcik Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu złożyła 



 

 

10 

podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 29 stycznia 2018 r.  

w związku z planowanym przejściem na emeryturę. W związku z powyższym w najbliższym 

czasie rozpoczęta zostanie procedura konkursowa związana z wyborem nowego dyrektora.  

 

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 26 września 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 września 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2017  

z dnia 2 stycznia 2017 r.  


