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OR.IV.0022.1.13.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 71/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 kwietnia 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. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.15 i odbyło się w budynku 

A, na parterze, w sali narad z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Starosta przeprosił za opóźnienie, wyjaśniając, że wynika ono z rozmowy telefonicznej 

przeprowadzonej z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej planowanego posiedzenia Komisji.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały 

dodatkowe, które zostaną omówione w pkt 5 protokołu, tj. o: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00  

w sali narad tut. Starostwa,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 w zdalnym trybie 

obradowania.  

 

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 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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 70/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 marca 2020 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 28 kwietnia 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 70/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 marca 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032. 

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

531936. 

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 2020 – 2032, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu 
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zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady 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 

531935. 

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 2020 rok, 

po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu zgłoszonych w trakcie posiedzenia 

oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg.  

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

531087. 

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

że Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stwierdził 

nieważność Uchwały Nr XV/133/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 stycznia  

2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajecie 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. 

W związku z powyższym nowy projekt uchwały został opracowany przez Referat Inwestycji  

i Remontów tut. Starostwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
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(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) ww. projekt uchwały należy skierować  

do konsultacji.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wniósł, aby uzasadnienie  

do projektu uchwały zawierało informację o ewentualnych zmianach, jeśli wprowadzono je 

w stosunku do poprzedniej uchwały.  

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 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane  

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, po wniesieniu autopoprawek 

przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka do uzasadnienia 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2020. Zwrócił uwagę, że propozycja podziału środków PFRON jest zbliżona do tej, 

którą zaproponowano w ubiegłym roku. Jednakże mając na uwadze obecny stan epidemii 

koronawirusa w kraju trudno przewidzieć, czy w 2020 r. będzie w ogóle możliwa organizacja  

a co za tym idzie dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych. Jeżeli nie będzie takiej możliwości zaproponowana zostanie 

zmiana propozycji podziału środków PFRON na 2020 r.  

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

531931. 

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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna). 

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

531571. 

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, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

531838. 

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, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

531749. 
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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 2020. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg. 

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

531089. 

Sekretarz Powiatu wniosła autopoprawkę do § 2 ust. 4, który otrzymał brzmienie: 

„§ 2. 4. Termin przeprowadzenia konsultacji:  

1) rozpoczęcie konsultacji 21 kwietnia 2020 r.,  

2) zakończenie konsultacji 27 kwietnia 2020 r.”. 

Ponadto wniesiono autopoprawki do załącznika nr 1 do projektu uchwały, zgodnie  

z ustaleniami, o których mowa w pkt 2 protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Raciborskiego  

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,  

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia minimalnych stawek z tytułu wynajmowania, 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 

528550. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek z tytułu 

wynajmowania, 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł 

III i IV”. 

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

531849. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu  

lub sytuacji wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III i IV”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 

531752. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków  

na pokrycie kosztów pobytu 2 podopiecznych, pochodzących z Powiatu Raciborskiego, 

przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom z Nadzieją”  

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

531628. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną dot. środków  

na pokrycie kosztów pobytu 2 podopiecznych, pochodzących z Powiatu Raciborskiego, 

przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom z Nadzieją”  

w Bielsku – Białej. Mając na uwadze trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych rozeznać możliwości umieszczenia  

ww. podopiecznych w placówkach na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił korespondencję Kierownika Referatu Edukacji  

dot. wycofania z porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego projektu 

uchwały 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. 

Przyczyną wycofania projektu uchwały jest brak możliwości odbycia kursu przez ucznia 

klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 

w Raciborzu kształcącego się w zawodzie kamieniarz z uwagi na to, że nie podpisano 

porozumienia pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Raciborskim. Kurs miał się 

odbyć w formie niestacjonarnej w terminie od 15 kwietnia do 10 maja 2020 r. 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju nie było możliwości podjęcia  

przez Radę Powiatu Raciborskiego stosownej uchwały, o której mowa wyżej, a tym samym 

podpisania stosownego porozumienia. 

Kierownik Referatu Edukacji poinformowała, że podjęła czynności, aby uczeń odbył kurs  

w Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śląskim. Kurs odbędzie w terminie od 4 maja  

do 28 maja 2020 r. Zobowiązała Dyrektora CKZiU Nr 1 do załatwienia wszelkich 

niezbędnych formalności. W tym przypadku zostanie zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem 

CKZiU Nr 1 w Raciborzu a Dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śląskim. 

Dyrektor szkoły posiada w budżecie szkoły środki na opłacenie ww. kursu. 

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

531670. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją Kierownika Referatu Edukacji 

dot. wycofania z porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego projektu 

uchwały 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. 

 

Starosta zaprezentował pismo pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych 

pracujących w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu z dnia 16 kwietnia 2020 r. (data wpływu  

do tut. Starostwa w dniu 17 kwietnia 2020 r.) dotyczące postulatów oraz obaw związanych  

z pracą na nowych warunkach i w nowych okolicznościach spowodowanych pandemią 

koronawirusa w Polsce. 

Starosta zaznaczył, że postulaty poruszane w ww. piśmie są na bieżąco analizowane  

z Dyrektorem Szpitala. Z uzyskanych informacji wynika, że personel Szpitala jest 

zaopatrzony w odpowiedniej jakości środki ochrony indywidualnej podczas opieki  

nad pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi SARS-COV-2.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 532091. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem pielęgniarek, położnych  

oraz ratowników medycznych pracujących w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu  

z dnia 16 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 17 kwietnia 2020 r.) 

dotyczącym postulatów oraz obaw związanych z pracą na nowych warunkach i w nowych 

okolicznościach spowodowanych pandemią koronawirusa w Polsce. Jednocześnie polecił,  

aby Dyrektor udzielił odpowiedzi na ww. pismo. O powyższym Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych poinformuje Dyrektora.  

 

Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych od informacji o posiedzeniu Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 w sali narad tut. Starostwa. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 531946. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją, że najbliższe posiedzenia Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa odbędzie się w 21 kwietnia 2020 r. w sali 

narad tut. Starostwa. Powierzchnia sali narad w siedzibie tut. Starostwa nie zapewni 

możliwości, zachowania rekomendowanej przez GIS, bezpiecznej odległości pomiędzy 

uczestnikami posiedzenia Komisji.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z uwagi na pełnioną 

funkcję, w trosce o bezpieczeństwo radnych wyraził gotowość zdalnego udziału  

w posiedzeniu Komisji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Wobec powyższego Zarząd sugeruje Przewodniczącemu, aby umożliwić Dyrektorowi  

oraz zainteresowanym radnym udział w zdalnym posiedzeniu przedmiotowej Komisji.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 w zdalnym 

trybie obradowania.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 531947. 

 

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 20 kwietnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu 

Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek  

z tytułu wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług  

o charakterze użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III i IV”. 

 


