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OR.IV.0022.1.6.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 64/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 marca 2020 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 rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które zostaną  

omówione w pkt 5 protokołu, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

2) zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wszczęciu 

postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  

Nr XV/133/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego, 

3) pismo Wicedyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu nr CKZiU1.KF.311.12.2020 z dnia 28 lutego 2020 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 63/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 lutego 2020 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

II część  

Wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz Raciborskiego w Wodzisławiu 

Śląskim. 

 

I część – godz. 11.00. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 10 marca 2020 r. o godz. 07.30. W posiedzeniu weźmie udział Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 63/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 lutego 2020 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie zapisów  

na str. 13 (dot. realizacji wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2020 r.).  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zielona Góra w sprawie 
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powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

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

521423. 

Wicestarosta poinformował, że z uwagi na fakt, iż jeden uczeń z Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu wybrał zawód w klasie wielozawodowej- 

kamieniarz, a kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w tym 

zawodzie odbywa się jedynie w Zespole w Zielonej Górze, zachodzi konieczność zawarcia 

przedmiotowego porozumienia. Koszt kształcenia ucznia ponosi Powiat Raciborski i wynosi 

on 450,00 zł. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zielona 

Góra w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                    

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół                                

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 marca 2020 r. 

 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak informując o przygotowaniu wniosku do Wojewody Śląskiego  

o przyznanie dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Starosta wyjaśnił, że w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem zachodzi możliwość 

pozyskania środków na zakup aparatury medycznej, doposażenie Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu, bez wymaganego wkładu własnego Powiatu 

Raciborskiego. Dyrektor w piśmie z dnia 3 marca 2020 r. przedstawił wykaz sprzętu  

z wyceną.  

Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 3 marca 

2020 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów 



 

 

4 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę, aby wystąpić do Wojewody Śląskiego  

o przyznanie Powiatowi Raciborskiemu dotacji celowej w wysokości 260 000,00 zł 

przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Po uzyskaniu ww. zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego, posiedzenie opuścił Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

522424. 

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 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiał projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

522385. 

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 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

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+, akcja Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne-Współpraca szkół  
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w 2020r. pt. "Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable/Green Living for a sustainable 

and inclusive future". 

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

521247. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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+, akcja Edukacja szkolna, 

Partnerstwa strategiczne-Współpraca szkół w 2020r. pt. "Vivre au Vert pour un avenir inclusif                      

et durable/Green Living for a sustainable and inclusive future". 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 5 marca 2020 r. 

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

522740. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Wicestarosta.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 5 marca 2020 r.,  

po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia do § 1 pkt 2 i 3 

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.                      

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. i związanej z tym zmiany umowy spółki 

- głosować ,,za”, 
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2) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.                     

w sprawie zmiany § 24 umowy spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej                       

w Raciborzu Sp. z o. o. 

- głosować „za”, 

3) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.                           

w sprawie wyrażenia zgody na wykup (zakup) dwóch autobusów objętych umowami leasingu 

nr 59054 oraz nr 59055 o wartości przekraczającej 50.000 euro 

- głosować „za”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

522435. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. ubezpieczenia 

majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. Pochwalił Sekretarza Powiatu  

za przygotowanie przedmiotowej karty informacyjnej z wyprzedzeniem. Aktualne 

ubezpieczenia jednostek organizacyjnych kończą się z dniem 30 czerwca 2020 r. 

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

519579. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu. 

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

majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu przyjął wariant wspólnego zapytania 

ofertowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w drodze zapytania 

ofertowego (postępowania ofertowego) z wyłączeniem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  
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Zapytanie ofertowe dla ww. jednostek powinno być przygotowane w wariantach: 

1) uwzględniających Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach i Agencję Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

2) nieuwzględniających ww. jednostek.  

Jednocześnie Zarząd powierzył funkcję koordynatora ww. działań Referatowi 

Administracyjnemu Starostwa. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. wprowadzenia imprezy 

sportowej do kalendarza imprez na 2020 r. 

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

522055. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę kalendarza imprez sportowych  

na 2020 r. polegającą na wprowadzeniu imprezy pn. 1. Zawody na ergometrach wioślarskich 

im. Kajetana Broniewskiego, objęciu patronatem Starosty Raciborskiego oraz ufundowaniu 

pucharów dla zwycięzców (łącznie 6 szt.). Koszt zakupu pucharów nie przekroczy 400 zł 

i zostanie sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Referatu Rozwoju Powiatu  

a pochodzących z oszczędności przy organizacji 13. Gali Raciborskiego Sportu.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 522657. 

Ponadto Sekretarz Powiatu przekazała, że trwa kontrola pn. „Zasady wynagradzania 

nauczycieli i pracowników placówek oświatowych”. W jej trakcie wystosowano wnioski, 

które przekazane zostały do realizacji Kierownikowi Referatu Edukacji. Odpowiedź  

na wnioski zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu, a po jej zaakceptowaniu 

następnie przekazana do Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych od projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

523132. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy zwiększenia o kwotę 

2 000,00 zł planu wydatków Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej 

dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu, w związku z sytuacją 

noszącą znamiona kryzysowej, związanej z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym 

(wirus). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejsza się plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 

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 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przekazał, że w ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacji na temat 

zwiększającego się zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Takie sygnały dochodzą również  

z partnerskich samorządów w Niemczech, które zwracają się z prośbą o przekazanie  

m.in. środków do dezynfekcji.   

 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach nr NPII.4131.1.189.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XV/133/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego, 

w całości – jako sprzecznej z art. 40 ust. 8 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca  

1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), w związku  

z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn.  

Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.). Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego 

upływa z dniem 4 marca 2020 r. 

Sekretarz Powiatu dodała, że w ościennych samorządach również uchylone zostały uchwały 

określające wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

522573. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. zawiadomieniem Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach o wszczęciu postępowania nadzorczego. Podkreślił, że takie 

przypadki mają coraz częściej miejsce w stosunku do uchwał podejmowanych  

przez Radę Powiatu Raciborskiego w latach 2019 – 2020.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przypomniał, że do zadań kierowników komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu należy w szczególności 

opracowywanie projektów uchwał w sprawach należących do zakresu działania komórek 

organizacyjnych oraz zapewnienie ich merytorycznej i formalnej prawidłowości, legalności  

i celowości. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił szczególną uwagę  

na przygotowywanie projektów uchwał i polecił dołożenie wszelkiej staranności  

w ww. zakresie tak, aby wyeliminować przypadki stwierdzania nieważności uchwał organów 

kolegialnych powiatu.  

 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Wicedyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.311.12.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 523269. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Wicedyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.311.12.2020  

z dnia 28 lutego 2020 r. wyraził zgodę na prefinansowanie w 2020 r. projektu unijnego  

pn. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w wysokości 

1 966,00 zł. 

  

 

Na wniosek Starosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie omawiał kartę informacyjną 

Referatu Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody na złożenie partnerskiego wniosku  

o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Wspólna historia poprzez zabawę” w ramach 

Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. Przedmiotowa karta informacyjna była rozpatrywana  

na poprzednim posiedzeniu. 

W związku z otrzymaniem informacji od partnera po stronie czeskiej o braku gotowości   

do złożenia wniosku w terminie do dnia 3 marca 2020 r. i prośbie o przystąpieniu do naboru  
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w terminie do dnia 7 września 2020 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na kontynuowanie opracowania projektu i złożenie go w terminie późniejszym. Ponadto 

polecił uzgodnić z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach 

lokalizację placu zabaw.  

 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Związku Powiatów Polskich informujące,  

że w ubiegłym roku zostały przyjęte dwa akty prawne kluczowe dla zapewnienia dostępności 

dla osób ze szczególnymi potrzebami: ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Przepisy te nakładają na podmioty publiczne, a więc jednostki samorządu terytorialnego  

oraz np. związane z nimi jednostki sektora finansów publicznych i spółki szereg obowiązków.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 14 lutego 2020 r. ogłosiło konkurs 

otwarty pod nazwą „Dostępny Samorząd”. W ramach tego konkursu poszukiwane są 

podmioty, które zrealizują działania polegające na wsparciu dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego objętych danym projektem w postaci wsparcia szkoleniowego, 

przeprowadzenia przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia 

dostępności, itp.  

Związek Powiatów Polskich rozważa aplikowanie o środki i zrealizowanie projektu. 

Niniejsza realizacja takiego projektu nie będzie możliwa bez zainteresowania odpowiedniej 

liczby jednostek samorządu terytorialnego, stąd prośba o przekazanie do 4 marca 2020 r. 

informacji zwrotnej na temat tego, czy Starostwo Powiatowe w Raciborzu byłoby 

potencjalnie zainteresowane otrzymaniem przedmiotowego wsparcia doradczo-

szkoleniowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zgłoszenie udziału Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu w konkursie otwartym pod nazwą „Dostępny Samorząd”. Zgłoszenie  

na formularzu elektronicznym przygotuje Sekretarz Powiatu.  

 

Starosta zaprosił wszystkich obecnych na obchody „Powiatowego Dzień Sołtysa”,  

który odbędzie się 10 marca 2020 r. o godz. 15.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  
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II część – godz. 13.00. 

 

Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu Wodzisławskiego oraz Raciborskiego  

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.   

 

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 3 marca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 marca 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. 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+, akcja 

Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne-Współpraca szkół w 2020r. pt. "Vivre au Vert 

pour un avenir inclusif et durable/Green Living for a sustainable and inclusive future". 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 5 marca 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  


