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OR.IV.0022.1.40.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 98/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 października 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 rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy, tj. opinie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 26 października 2020 r., które zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

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 oraz 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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 97/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 października 2020 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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4. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

3 listopada 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 97/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 października 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

572383. 

Starosta przypomniał, że 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 Zarząd skierował projekt ww. uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia 

opinii w terminie od 9 października 2020 r. do 16 października 2020 r. Osobą uprawnioną  

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Pan Piotr Kielar - inspektor ds. sportu. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 
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raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego,  

która odbędzie się w listopadzie 2020 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

573083. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

przygotował wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia i uzyskał pozytywną opinię 

Rady Społecznej Szpitala w sprawie jego zbycia, wyrażoną w uchwale nr 5/2020 Rady 

Społecznej Szpitala z dnia 14 października 2020 r. 

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 zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego, która odbędzie się w listopadzie 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

Skarbnik Powiatu przekazał, że w ww. projekcie uchwały: 

 

1) zwiększa się o kwotę 7 768,00 zł plan wydatków jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu, z przeznaczeniem na zadania zawiązane z przeciwdziałaniem COVID-19,  

2) zmniejsza się o kwotę 7 768,00 zł plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 

 

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

573146. 
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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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Omawiając zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok Skarbnik Powiatu 

przekazał, że dotyczą one m.in. zwiększenia o kwotę 487 678,89 zł planu dotacji celowej 

zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  

Nr MF/FG3.4143.3.256.2020.MF.4565 z 15 października 2020 r., z przeznaczeniem  

na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki 

nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. 

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem  

na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki 

nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.  

Jak uzupełniła Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska jest to duża 

zasługa pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa, których 

zaangażowanie przyczyniło się do sprawnej realizacji bardzo wielu zadań z zakresu 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a tym samym  

do uzyskania wspomnianych środków finansowych. W imieniu własnym oraz zebranych 

przekazała słowa uznania i podziękowania dla pracowników ww. Referatu.  

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

573147. 

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 przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  
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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 2020. 

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

573419. 

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.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

573150. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 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 przedstawił: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 572330, 

2) informację nt. liczy wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

działających na terenie powiatu raciborskiego, wg stanu na dzień 30 września 2020 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 573344. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 31 grudnia 2020 r. kończy się czas obowiązywania 

umów zawartych przez Powiat Raciborski ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom”  
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z siedzibą w Kuźni Raciborskiej oraz Zgromadzeniem Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry 

Salezjanki) Inspektoria Warszawska na prowadzenie placówek opiekuńczo  

– wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Nędzy, Raciborzu, Cyprzanowie, Samborowicach 

oraz Pogrzebieniu. Ponieważ Powiat w dalszym ciągu nie dysponuje odpowiednią kadrą  

oraz zapleczem do realizacji tego zadania, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest 

powierzenie jego realizacji organizacji pozarządowej, działającej w obszarze pomocy 

społecznej i pieczy zastępczej. 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej  

tj. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie 

powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci”. 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Marek Kurpis. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Wicestarosta Marek Kurpis) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. liczy wychowanków  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie powiatu raciborskiego, 

wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć  

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

571315. 

Starosta poinformował, że Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

dnia 9 października 2020 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą  

o zmianę cennika opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć 

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. Zaproponowane zmiany 

pozwolą uatrakcyjnić ofertę PCS, ponieważ poprzez zniżki zwiększą jej dostępność dla dzieci 

z rodzin wielodzietnych oraz pozwolą poszerzyć grupę odbiorców o seniorów, poprzez 

utworzenie dodatkowych grup gimnastyki dla seniorów i prowadzenie zajęć w godzinach 
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przedpołudniowych z wykorzystaniem salki do gimnastyki korekcyjnej. Z cennika wycofano 

możliwość wynajmowania pomieszczenia w piwnicy, gdzie aktualnie jest zlokalizowane 

archiwum. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Wicestarosta Marek Kurpis.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

 

Wicestarosta nawiązał do swojej krótkiej nieobecności na posiedzeniu i poinformował 

zebranych, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu Kariną Talabską, która zwróciła się z gorącym 

apelem o oddelegowanie pracowników Starostwa do tymczasowej pracy w Sanepidzie.   

Ze względu na trudną sytuację kadrową Stacji oraz ogromną liczbę realizowanych zadań  

z zakresu epidemii COVID-19 konieczne staje się kadrowe wzmocnienie inspekcji sanitarnej 

i tymczasowe przeniesienie do pracy pracowników z innych jednostek. 

Mając na uwadze powyższą prośbę Starosta wraz z Członkami Zarządu Powiatu 

Raciborskiego uznał za celową pomoc kadrową dla Sanepidu.  

 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy  

i odpowiedzią na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa. 

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

572577. 

Wicestarosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o.,  

z dnia 1 października 2020 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

6 października 2020 r.) na czynność w postaci braku przekazania różnicy pomiędzy 

wysokością dotacji wg stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty 

dotacji, a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego  
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do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji  

dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych "Żak" w Raciborzu w kwocie  

2 766,50 zł, wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.  

Ponadto w projekcie uchwały udziela się radcy prawnemu Lidii Chrzan pełnomocnictwa  

do sporządzenia odpowiedzi na skargę, jej przekazania wraz z aktami sprawy  

oraz reprezentowania Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie skargi, o której mowa 

powyżej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach oraz do sporządzenia  

i wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej lub odpowiedzi  

na taką skargę i do reprezentowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę  

oraz udzielenia pełnomocnictwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu  

przy ulicy Ocickiej 51. 

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

572957. 

Starosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy w głównej mierze wyrażania zgody 

na dysponowanie na cele budowlane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  

w Jastrzębiu-Zdroju nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51, 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 876/44 (a.m. 10), obręb Racibórz, o pow. 0,6148 ha, 

zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00004672/6 jako własność Powiatu Raciborskiego,  

w części niezbędnej do wykonania inwestycji. Zgoda dotyczy wykonania modernizacji sieci 

ciepłowniczej 2 x DN 300 mm w rejonie od ul. Mariańskiej do ul. Lwowskiej w Raciborzu  

i polega na ułożeniu preizolowanych rurociągów 2 x DN 300/500 mm w miejsce starych 

rurociągów. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie  

na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 
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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 

573040. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

dot. raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2018-2019. 

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

570697. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął i postanowił przekazać na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego, która odbędzie się w listopadzie 2020 r. „Raport z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2018-2019”. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2020. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 573133. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Powiatowej Społecznej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2020. Jednocześnie postanowił, że informacja o pozytywnym 
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zaopiniowaniu ww. projektu uchwały zostanie zawarta w treści uzasadnienia, a autopoprawka 

zostanie zgłoszona na sesji w dniu 27 października 2020 r.  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 20 października 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 572814, 

2) opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 21 października 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 573041,  

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 26 października 2020 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 573608. 

 

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 27 października 

2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa). 

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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum 

Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią  

na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51. 


