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OR.IV.0022.1.43.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 101/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 listopada 2020 r.  

zdalny tryb obradowania   

w wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą 

zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 17 listopada 2020 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi 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 miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział.   

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.06.  

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  
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Starosta złożył wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Jednocześnie Starosta 

zaproponował, aby powrócić do omówienia ww. zagadnienia na kolejnym posiedzeniu.  

Na wniosek Wicestarosty, Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek 

posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) 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 20 listopada  

2020 r.,  

2) projekt 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, 

które zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

wyżej zaproponowane wnioski? 

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 100/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 2020 r.  
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2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 24 listopada 2020 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 100/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 listopada 2020 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 100/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 listopada 2020 r.  

 

Ad. 2 

 

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 

577294. 

Omawiając przedmiotowy projekt uchwały Skarbnik Powiatu poinformował, że Powiat 

Raciborski pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 98 000,00 zł w ramach  

rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 

„Aktywna Tablica”. Ponadto otrzymano środki finansowe na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej, tj. zagwarantowanie właściwej opieki  

nad mieszkańcami w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 

202 311,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w przedmiotowej 

sprawie omawiane było na poprzednim posiedzeniu).  

W obu przypadkach wymagany jest wkład własny Powiatu Raciborskiego. Szczegółowe 

informacje w ww. sprawie zostaną przedstawione w dodatkowym projekcie uchwały Zarządu 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok (rezerwa).  

Ponadto Powiat Raciborski otrzymał dodatkowe środki finansowe w kwocie 115 994,36 zł  

na realizację przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu projektu pn. „Śląskie 

KADRY DPS vs .COVID-19”, w ramach którego nie jest wymagany wkład własny. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dodatkowo w projekcie uchwały dokonać przesunięcia 

kwoty 17 872,00 zł w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego 

niezbędnego do prowadzenia nauczania zdalnego ze szkoły oraz na przeglądy elektryczne.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu wniósł o wprowadzenie do przedmiotowego 

projektu uchwały stosownych autopoprawek.   

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

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 3 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 

577296. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok? 

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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

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

576425. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

577016. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zmiany zasad funkcjonowania działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży. 

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

576723. 
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Po dyskusji, Starosta zapytał kto jest za wyrażeniem zgody na zawarcie z dniem 1 stycznia 

2021 r. aneksu do umowy nr ZS.526.1.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zwiększającego liczbę 

miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu 

przeznaczonych dla powiatu raciborskiego z 15 do 18, tj. 10 miejsc ryczałtowych + 8 miejsc 

rozliczanych według osobodni? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zawarcie z dniem 1 stycznia 2021 r. aneksu  

do umowy nr ZS.526.1.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zwiększającego liczbę miejsc w domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu przeznaczonych  

dla powiatu raciborskiego z 15 do 18, tj. 10 miejsc ryczałtowych + 8 miejsc rozliczanych 

według osobodni. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotowanie informacji o osobach przebywających w ww. domu wg stanu  

na 30 października 2020 r. z podziałem na kobiety w ciąży i osoby z dziećmi.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2020 r. Wszystkie posiedzenia komisji 

odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 

obradowania). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 577013. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta przedstawił 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 20 listopada 2020 r. 

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

577760. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu wystąpiła  

do Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 
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spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu z wnioskiem o przyznanie Zarządowi 

w osobie Pana Damiana Knury – Prezesa Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego  

za rok obrotowy 2019 w wysokości 50% wynagrodzenia podstawowego Pana Damiana 

Knury w poprzednim roku obrotowym.  

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały 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 20 listopada 2020 r.? 

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 20 listopada 2020 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie przyznania wynagrodzenia 

uzupełniającego za rok 2019 Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. panu Damianowi Knurze (Knura) 

- głosować ,,za”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

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

577623. 

Wicestarosta przekazał, że w związku z kolejnymi rezygnacjami osób niepełnosprawnych  

z turnusów rehabilitacyjnych Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zaproponował zmniejszenie o  36 000,00 zł środków finansowych przeznaczonych  

na realizację tego zadania, a zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie:  

1) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – o kwotę 
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30 900,00 zł, 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  

– o kwotę 5 100,00 zł. 

Wicestarosta zaproponował, że omówi dodatkowy projekt uchwały Rady na posiedzeniach 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w najbliższych dniach. 

Jednocześnie dodał, że możliwe jest, że Dyrektor PCPR w Raciborzu zaproponuje kolejne 

zmiany w podziale środków PFRON, tak aby jak najwięcej środków zostało wydanych  

w 2020 r. Stąd ostateczna propozycja podziału środków będzie znana na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2020 r.,  

a sam projekt uchwały zostanie przekazany radnym na sesję.  

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 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 oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 24 listopada 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 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 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2020 r. Ponadto polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały do Powiatowej Społecznej Rady 

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, Skarbnik Powiatu omówił dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa). 

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

577919. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w dziale 758: 

1) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 38 783,75 zł, 
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2) zmniejsza się plan rezerwy oświatowej o kwotę 24 500,00 zł. 

 

Z kolei w dziale 801 zwiększa się o kwotę 24 500,00 zł plan wydatków w jednostkach 

oświatowych, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, w tym:  

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 7 000,00 zł,  

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

– 7 000,00 zł,  

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 7 000,00 zł,  

4) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 3 500,00 zł. 

 

Jeśli chodzi o dział 852 to zwiększa się o kwotę 38 783,75 zł plan wydatków domów pomocy 

społecznej jako wkład własny do otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, w tym: 

1) 11 793,25 zł - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

2) 19 949,50 zł - Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu, 

3) 7 041,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach. 

 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok? 

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. 

 

W związku z epidemią COVID-19, utraconymi wpływami i niemożliwością prowadzenia 

bieżącej działalności o charakterze artystycznym Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w trybie pilnym polecił rozeznać możliwości dodatkowego złożenia przez Agencję Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

wniosku w ramach Funduszu Wsparcia Kultury koordynowanego przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego stanowiącego rządową pomoc finansową kierowaną do sektora 

kultury. O powyższym Kierownik Biura Obsługi Starosty poinformuje Dyrektora Zamku.  



 

 

10 

W końcowej części posiedzenia Starosta przekazał informacje o realizowanych inwestycjach 

drogowych w gminach Powiatu Raciborskiego a także z zakresu scalania gruntów w Gminie 

Pietrowice Wielkie.  

 

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 17 listopada 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 listopada 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 planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie 

 do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

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 20 listopada  

2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa).  

 


