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OR.IV.0022.1.14.2018 

PROTOKÓŁ  NR 171/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 marca 2018 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

 

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. Posiedzenie rozpoczęło 

się po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, o godz. 17.55. 

Starosta rozszerzył porządek obrad o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej 

w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Mając na uwadze to, że Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, Starosta przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

371420. 

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 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

371731. 

Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu wystąpił z wnioskiem 

do Zarządu Powiatu Raciborskiego o wyrażenie zgody na oddanie w najem, na okres 10 lat, 

wydzielonej części holu o powierzchni 100,00 m², zlokalizowanej na kondygnacji zero  

w budynku „D” Szpitala. Zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektora Szpitala, 

wydzielona cześć holu zostanie oddana w najem podmiotowi wybranemu w drodze konkursu 

ofert na cele gastronomii i handlu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, po wprowadzeniu na wniosek 

Sekretarza Powiatu autopoprawki do § 1 ust. 2. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

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 27 marca 2018 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2018 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


