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OR.IV.0022.1.52.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 58/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewy Lewandowskiej. 

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 57/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 
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Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 14 stycznia 2020 r. o godz. 11.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 57/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2019 rok. 

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

506432. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 stycznia 2020 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2022. 

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

507620. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020-2022, postanawiając o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 stycznia 2020 r. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

507534. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

507710. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

507385. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2019 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

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

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

507533. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032, po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2020 rok. 

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

507248. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

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

506964. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  
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do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu 

Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej  

pt. „Wielojęzyczna i kreatywna edukacja z CLIL. Podniesienie kompetencji i jakości pracy 

nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu”. 

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

505880. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, 

akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Wielojęzyczna i kreatywna edukacja z CLIL. 

Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania  

z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze użyteczności publicznej  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

507807. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych 

stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze 

użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

507721. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu, która przypomniała, 

że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 177/836/2018 z dnia 22 maja 2018 r. uchwalił 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a kolejnymi Uchwałami 

dokonał jego zmian. Aktualnie opracowano nowy tekst Regulaminu, uwzględniający zmiany 

prawne oraz porządkujący i aktualizujący część zapisów o charakterze ogólnym. 

Proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

dotyczą w szczególności:  

1) przekazania zadań związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących usuwania 

pojazdów z dróg i związanych z procedurami przepadku mienia pojazdów usuniętych  

z dróg, które nie zostały odebrane w określonym terminie do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu, a realizowanych dotychczas w Wydziale Komunikacji i Transportu  

oraz w Wydziale Organizacyjnym tut. Starostwa, 

2) przekazania zadania związanego z przyjmowaniem, analizowaniem, publikowaniem  

i przekazywaniem właściwym organom oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych  

z Referatu Audytu i Kontroli do Sekretarza Powiatu, 

3) uaktualnienia zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny (§ 19), Wydział 

Finansowy (§ 20), Referat Audytu i Kontroli (§ 21), Referat Edukacji (§ 28) oraz Wydział 

Komunikacji i Transportu (§ 36). 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Wicestarosta dodał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w ww. uchwale określono,  

że Wydział Finansowy będzie odpowiedzialny za analizowanie budżetów szkół i placówek 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu (wcześniej zadanie to realizowane było 

przez Referat Edukacji). Ponadto doprecyzowano zapisy zgodnie z którymi do zadań Referatu 

Edukacji należy udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych oraz ich kontrola. W przypadkach szczególnie skomplikowanych kontrolę 

udzielanych dotacji szkołom niepublicznym będą przeprowadzały wspólnie Referat Edukacji  

oraz Referat Audytu i Kontroli.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

502622. 

Starosta przypomniał, że Uchwałą Nr XII/136/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu powierzono do realizacji PZD prowadzenie 

parkingu dla samochodów usuniętych z dróg.  

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zakres ten planuje się rozszerzyć o prowadzenie postępowań 

dotyczących usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie postępowań związanych  

z procedurami przepadku mienia pojazdu usuniętego z drogi, który nie został odebrany  

w określonym przepisami terminie, (zadania wymienione w punkcie 20, 21, 22 - w myśl 

przepisów art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Zadania  

te do końca 2019 r. realizowane są przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu są ze sobą powiązane i wchodzą w życie  

z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

trybów sprzedaży i likwidacji pojazdów wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz 

Powiatu Raciborskiego na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

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

505706. 
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Starosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały określa się tryb sprzedaży  

i likwidacji pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego 

na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym. Ustanowienie zasad wyboru trybów 

sprzedaży lub likwidacji uporządkuje realizację tego zadania, ujednolici poszczególne 

postępowania i zwiększy ich transparentność. Jako kryterium wyboru trybu wskazano wartość 

zbywanego pojazdu ustaloną na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy. 

Proponuje się także uchylenie uchwały, która obecnie reguluje tryb likwidacji pojazdów.  

Z dniem 1 stycznia 2020 r. będzie ona nieadekwatna do podziału kompetencji, zgodnie  

z którym postępowania w sprawie likwidacji pojazdów realizować będzie z upoważnienia 

Starosty Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia trybów sprzedaży  

i likwidacji pojazdów wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego 

na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 

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

507557. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji o dochodach 

uzyskanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu w 2018 roku i 2019  

(do 30.11.2019 r.) z tytułu usług o charakterze użyteczności publicznej. 

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

505757. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o dochodach uzyskanych  

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu w 2018 roku i 2019 (do 30.11.2019 r.) 

z tytułu usług o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. przedstawienia informacji o zmianie przepisów dot. rejestracji i ewidencjonowania pojaz-

dów oraz jej skutków. 

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

504658. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o zmianie przepisów dot. rejestracji  

i ewidencjonowania pojazdów oraz jej skutków, a następnie zaakceptował wytyczne  

do ustalania wysokości kar za niedotrzymanie terminu rejestracji oraz zgłoszenia nabycia  

i zbycia pojazdu (art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym), stanowiące załącznik  

do karty informacyjnej z dnia 13 grudnia 2019 r. Ponadto zobowiązał Wydział Komunikacji  

i Transportu do przedstawienia Zarządowi zbiorczej informacji o funkcjonowaniu nowych 

przepisów najpóźniej do końca I kwartału 2020 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z opinią Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2019 r. Członkowie Komisji 

pozytywnie zaopiniowali informację Starosty w sprawie wstrzymania organizacji gali 

Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD w 2020 roku. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 507714. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu nr II LO.K.311.35 z dnia 23 grudnia 2019 r.  

dot. zwiększenia planu budżetowego na 2020 r. o kwotę w wysokości 5 060,00 zł, 

przeznaczoną w roku 2019 na montaż toalet i renowację instalacji wodno-kanalizacyjnej 

sanitariatów uczniowskich.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 507579. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Wicedyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu nr II LO.K.311.35  

z dnia 23 grudnia 2019 r. dot. zwiększenia planu budżetowego na 2020 r., postanawiając,  

że do jego ponownego omówienia powróci w styczniu 2020 r.  
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Z uwagi na fakt, że przedmiotowe posiedzenie jest ostatnim, jakie obyło się   

w 2019 r., Starosta podziękował wszystkim zgromadzonym za całoroczną pracę na rzecz 

sprawnego funkcjonowania Powiatu Raciborskiego.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2020 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

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

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, sektor 

Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Wielojęzyczna  

i kreatywna edukacja z CLIL. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO 

nr 1 w Raciborzu”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych 

stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze 

użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybów sprzedaży  

i likwidacji pojazdów wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu 

Raciborskiego na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym. 


