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OR.IV.0022.1.43.2017 

PROTOKÓŁ  NR 153/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 grudnia 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 152/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 listopada 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenia Zarządu odbędą się w tut. Starostwie 13 grudnia 

2017 r. o godz. 07.30 oraz 21 grudnia 2017 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 152/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 listopada 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

351447. 

Skarbnik Powiatu dodała, że po podjęciu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (wraz z autopoprawką)  

na dzisiejszym posiedzeniu w omawianym projekcie uchwały Rady zmienią się kwoty 

ogółem.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r., po wniesieniu 

autopoprawek polegających na poprawieniu kwot ogółem. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

351448. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po podjęciu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok  

(wraz z autopoprawką) na dzisiejszym posiedzeniu w omawianym projekcie uchwały Rady 

zmienią się kwoty ogółem.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2017 r., po wniesieniu autopoprawek polegających na poprawieniu kwot 

ogółem. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

351040. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, na wniosek 

Wicestarosty, wniósł autopoprawki do uzasadnienia.  

Po zmianie, 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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

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

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 351741.  

 

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

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 grudnia 2017 roku: 

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

Raciborskiego na 2018 rok,  

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032,  

które zostały przekazane pismem nr OR.IV.0025.2.42.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. 

 

Nawiązując do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. na sesję zostanie przekazana oferta 

złożona przez Krystynę Adamską biegły rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18  

- 12 500,00 zł + VAT za 2017 r. 
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Z kolei do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. zostaną 

dołączone oferty złożone przez: 

1) SIMAR Ltd Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 8 000,00 zł + VAT za 2017 r.  

i 7 000,00 zł + VAT za 2018 r.;  

2) ZBR FABER SP. Z O.O., Wrocław ul. Pretficza 7 – 9 000,00 zł + VAT za 2017 r.  

i 9 000,00 zł + VAT za 2018 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 

351245. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wprowadził do niego autopoprawkę polegającą na tym, że dokonuje się przeniesienia  

w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w kwocie 

14 698,00 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup 

urządzenia czyszcząco-szorującego.  

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. 

 

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 

351250.  
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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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

351412. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele 

budowlane oraz częściowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

350094. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że pełnomocnik 

TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie wystąpił o uzyskanie prawa do dysponowania 

nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1564/454 a.m. 4, obręb Starawieś,  

o pow. 13.6537 ha, położoną w Raciborzu przy ul. Gamowskiej, na cele budowlane  

oraz wyrażenie zgody na częściowe zajęcie nieruchomości w ramach inwestycji polegającej 

na budowie kablowej, podziemnej sieci elektroenergetycznej 20 kV, zgodnie z załącznikiem 

graficznym dołączonym do projektu uchwały (kolor czerwony). 

Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 oznaczona jako działka  

nr 1564/454 a.m. 4, obręb Starawieś o pow. 13.6537 ha, stanowi własność Powiatu 
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Raciborskiego. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w użytkowaniu Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu pismem nr NTE/64/54/11/2017  

z dnia 15 listopada 2017 r., nie wniósł zastrzeżeń co do przeprowadzenia przedmiotowej 

inwestycji na ww. nieruchomości według przedstawionego projektu. 

Celem inwestycji jest poprawa jakości przesyłu energii elektrycznej oraz poprawa pewności 

zasilania odbiorców energii elektrycznej poprzez rozbudowę i polepszenie stanu technicznego 

sieci 20 kV. Inwestycja będzie polegała na budowie nowego kabla podziemnego 20 kV  

od stacji transformatorowej nr A107 i połączeniu go z istniejącym kablem zasilającym stację 

nr A150, która jest zlokalizowana na terenie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie  

na cele budowlane oraz częściowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się  

w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3, na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

351369. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się  

w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3, na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 

351171.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (dochody  

i wydatki), II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu (dochody i wydatki), Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (dochody i wydatki), Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu (dochody i wydatki), 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (dochody i wydatki), Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu (dochody i wydatki), Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (dochody i wydatki),  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach (dochody i wydatki), Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

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

z dnia 30 listopada 2017 r., Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. na zadaniu pn.: „Utworzenie Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu”. 

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

351489. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. na zadaniu pn.: „Utworzenie Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu”: 

 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 29.11.2017 r.  

w branży budowlanej na ww. zadaniu, 

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 29.11.2017 r.  

w branży budowlanej oraz Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych  



 

 

8 

z dnia 01.12.2017 r. w branży elektrycznej na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie 

zmiany  umowy nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. w zakresie omawianych robót 

dodatkowych, 

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. w zakresie 

zmiany zakresu i wynagrodzenia. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 382,01 zł (brutto) koszt 

robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy nr OR.VII.273.8.2017  

z dnia 06.10.2017 r. (płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów – dział 853, rozdział 85321, § 6050).  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

351244.  

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 28 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

skierowaniu do konsultacji społecznych, a następnie na sesję Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 

2017 r. 

W omawianym projekcie w § 8 i 21 ust. 2 oraz załączniku nr 1 i 2 do statutu słowa 

„przedsiębiorstwa” i „zespół” zastąpiono słowami „zakład”. W § 24 ust. 2 pkt 7 statutu słowa 

„ujemnego wyniku finansowego” zastąpiono słowami „straty netto”.  

Celem usankcjonowania używanej zwyczajowo skróconej nazwy Szpitala Rejonowego                          

w § 4 statutu dopisano ust. 2 w brzmieniu: „Skrócona nazwa Szpitala Rejonowego brzmi: 

„Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 

Dodatkowo w § 24 ust. 3 statutu uregulowano sprawę zatwierdzania programu naprawczego 

Szpitala Rejonowego oraz sprawę dokonywania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

jednostki, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, zapisując: 

„3. Rada Powiatu Raciborskiego: 

1) zatwierdza: 
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a) roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego, 

b) program naprawczy Szpitala Rejonowego, jeżeli występuje konieczność jego sporządzenia; 

2) dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Rejonowego, na podstawie 

raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej.” 

Uwzględniając stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach zaprezentowane w czasie uchwalania statutu DPS „Złota Jesień” w Raciborzu 

można przypuszczać, iż użyte w § 24 ust. 3 pkt 1 lit. b sformułowanie „jeżeli występuje 

konieczność jego sporządzenia” w ocenie ww. Wydziału okaże się nieostre i zbędne,                             

gdyż konieczność sporządzania programu naprawczego jednoznacznie określa art. 59 ust. 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,                                

poz. 1638 ze zm.). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu zaakceptował propozycję, aby na posiedzeniu połączonych komisji Rady 

Powiatu poinformować radnych, iż do końca dnia 18 grudnia 2017 r. trwają konsultacje 

statutu Szpitala oraz że w dniu sesji zostanie przedstawiona radnym wersja projektu statutu 

uwzględniająca wyniki konsultacji i autopoprawkę Zarządu, polegająca na wykreśleniu z § 24 

ust. 3 pkt 1 lit. b sformułowania „jeżeli występuje konieczność jego sporządzenia”. 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 listopada 2017 r. 

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 351284. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Geodecie Powiatowemu udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 radnego Dominika 

Koniecznego oraz podjąć działania w celu uzyskania przez Powiat Raciborski 

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy lub innych świadczeń zgodnie  

z odpowiedzialnością kontraktową,  

2) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację 

nr 2 radnego Dominika Koniecznego, 

3) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje 

radnego Franciszka Marcola. 
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Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 5 grudnia  

2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350923. 

 

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 5 grudnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 grudnia 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 powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

na cele budowlane oraz częściowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego 

się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3, na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


