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OR.IV.0022.1.14.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 72/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 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 odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Starosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym, ze względu  

na konieczność podjęcia decyzji o zwołaniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przyjęcie 

protokołu z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2020 r. nastąpi w trakcie planowanego, kolejnego 

posiedzenia.  

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. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 28 kwietnia 2020 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku  

o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

531921. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym stanowi, iż na wniosek zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady 

powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni 

od dnia złożenia wniosku.  

Do wniosku dołącza się proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.  

W odniesieniu do zarządu wniosek ten winien być złożony w formie uchwały podjętej  

w trybie określonym w art. 13 ust. 1 ww. ustawy, a więc zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy statutowego składu zarządu, w głosowaniu jawnym.  

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwołania sesji, celem podjęcia uchwał,  

o których mowa w załączniku do uchwały. 

Sekretarz Powiatu dodała, że zgodnie ze statutem Powiatu Raciborskiego o terminie, miejscu 

i porządku obrad sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na 12 dni przed terminem obrad. 

Mając na uwadze fakt, że termin, o którym mowa powyżej nie zostanie dotrzymany zachodzi 

konieczność zwołania sesji w terminie szybszym czyli potocznie mówiąc w trybie 

nadzwyczajnym. Sekretarz Powiatu poinformowała, że ustaliła z radcą prawnym, aby tego 

typu stwierdzeń nie używać w projektach uchwał, stąd prośba o wniesienie autopoprawki 

polegającej na wykreśleniu słów: „w trybie nadzwyczajnym”.  

Jednocześnie Wicestarosta wniósł o wprowadzenie autopoprawek do załącznika do projektu 

uchwały polegających na wykreśleniu z proponowanego porządku obrad sesji: 

 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9,  

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia kierunków działania 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu” z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9. 
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Jak zaznaczył Wicestarosta projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru 

likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 

powinien zostać skierowany do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli, celem przedstawienia opinii. Po jej otrzymaniu, ww. projekty uchwał zostaną 

przekazane na kolejną sesję Rady Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu ww. autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Jednocześnie Starosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511  

z późn. zm.), w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, złoży wniosek  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 według poniżej proponowanego 

porządku obrad:  

 

1) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania  

lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez powiat raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów,  

2) podjęcie 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,  

3) podjęcie 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,  

4) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032,  
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5) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

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 21 kwietnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 kwietnia 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

 


