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OR.IV.0022.1.3.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 110/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 stycznia 2021 r.  

zdalny tryb obradowania   

z 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 z późn. zm.) 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 26 stycznia 2021 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 i rozpoczęło się o godz. 08.00. 

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 zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. przyjęcia do realizacji kalendarza 

imprez kulturalnych na 2021 r., 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

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

VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2021 r. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, 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 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 109/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 stycznia 2021 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 2 lutego 

2021 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 109/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 19 stycznia 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? Jednocześnie do ww. Protokołu zostały zgłoszone wnioski  

o sprostowanie zapisu na str. 2 oraz o uzupełnienie treści na str. 4.  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 109/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 stycznia 2021 r., po uwzględnieniu ww. wniosków.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego wraz z autopoprawkami redakcyjnymi do uzasadnienia.  

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

590289. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę 

autopoprawkami redakcyjnymi do uzasadnienia oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 26 stycznia 2021 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawek redakcyjnych do uzasadnienia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 stycznia 2021 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych  

z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonych w Turzu, 

stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589847. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Raciborski prawa 

własności części nieruchomości, położonych w Turzu, stanowiących własność Gminy Miasta 

Kuźnia Raciborska oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 23 lutego 2021 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 wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Raciborski prawa 

własności części nieruchomości, położonych w Turzu, stanowiących własność Gminy Miasta 

Kuźnia Raciborska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 lutego 2021 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa 

ogólna).  

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

590697. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna)? 

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 2021 rok (rezerwa ogólna). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

590700. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok? 
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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 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

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 29 stycznia 2021 r. 

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

590799. 

Starosta poinformował, że porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 29 stycznia 2021 r. obejmuje powzięcie uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360 000,00 zł, w drodze 

utworzenia nowych 720 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej  

po 500,00 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym Spółki objęte zostaną przez dotychczasowego wspólnika – Powiat 

Wodzisławski. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki powoduje konieczność dokonania 

zmian umowy Spółki. Ponadto porządek obrad obejmuje powzięcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wykup (zakup) jednego autobusu objętego umową leasingu nr 63228  

o wartości przekraczającej 50 000 Euro. Zakup autobusu finansowany będzie ze środków 

własnych Spółki.  

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 29 stycznia 2021 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 
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Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 29 stycznia 2021 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawach: 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej 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”, 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na wykup (zakup) 

jednego autobusu objętego umową leasingu nr 63228 o wartości przekraczającej  

50.000 Euro 

- głosować ,,za”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat 

raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2021 roku. 

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

590254. 

Wicestarosta zwrócił uwagę, że w § 2 ust. 1 projektu uchwały ustala się maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a 

ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości:  

1) do 50% obowiązującej opłaty semestralnej, nie więcej niż 2 000 zł dla jednego nauczyciela 

za jeden semestr,  

2) powyżej 50%, nie więcej niż 2 000 zł obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela  

za jeden semestr, w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

szkoły/placówki lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), został skierowany do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 

NSZZ Solidarność 80  w  Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii. 

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu zaopiniowała pozytywnie 

przedmiotowy projekt uchwały. Dwa pozostałe związki zawodowe, tj. Organizacja 

Międzyzakładowa Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 w Raciborzu oraz Zarząd 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu zaopiniowały projekt uchwały 

negatywnie.  

Uzasadniając negatywną opinię związki zawodowe zwróciły się z prośbą, aby rozważyć 

możliwość dofinansowania opłat za kształcenie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 projektu 

uchwały w wysokości większej niż 2 000 zł dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

W przypadku stworzenia takiej możliwości wniosek każdorazowo byłby opiniowany  

przez Zarząd. Pozytywna opinia Zarządu umożliwiałaby uzyskanie wyższego dofinansowania 

opłaty niż 2 000 zł. Powyższa sugestia jest zasadna, szczególnie wobec trudności, jakie 

napotykają dyrektorzy szkół przy próbach pozyskania nauczycieli przedmiotów zawodowych 

i w przyszłości warto pochylić się nad zgłoszonym wnioskiem. Zdaniem Wicestarosty 

celowym jest również rozważanie w przyszłości zwiększenia dofinansowania opłat 

przeznaczonych na doskonalenie zawodowe psychologów, wobec coraz większych 

problemów psychofizycznych wśród uczniów, jakie zgłaszane są przez dyrektorów szkół.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że ww. propozycje zmian 

do projektu uchwały nie zostają uwzględnione.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 
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dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

W tym miejscu Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2021 r. w sprawie informacji  

o dofinansowaniu dokształcenia zawodowego nauczycieli za 2020 r. (ile osób korzystało,  

z jakich szkół/placówek, na jakich specjalnościach, jakie poniesione zostały koszty, w tym 

delegacji/noclegów). 

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

590137. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o dofinansowaniu dokształcenia 

zawodowego nauczycieli za 2020 r. (ile osób korzystało, z jakich szkół/placówek, na jakich 

specjalnościach, jakie poniesione zostały koszty, w tym delegacji/noclegów). Jednocześnie 

polecił Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przedstawić szczegółowe 

informacje nt. wydatków poniesionych na dopłaty do dojazdów, a także dotyczących 

dofinansowania kursu instruktorskiego Masażu Shantala (co obejmuje umowa zawarta  

z nauczycielem oraz w jaki sposób zostały zabezpieczone interesy jednostki w przypadku 

zakończenia zatrudnienia nauczyciela, który otrzymał dofinansowanie). 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dotacji 

celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu 

elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021-2023 

wraz z autopoprawkami redakcyjnymi. 

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

590155. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, 

usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji 
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związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego w latach 2021-2023 wraz z autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu  

i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych  

z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego 

w latach 2021-2023, po wniesieniu przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewę Lewandowską autopoprawek redakcyjnych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze w ramach projektu „ŚLĄSKIE 

POMAGA”, który ma na celu udzielenie wsparcia finansowego w walce z epidemią  

COVID-19 dla samorządów prowadzących domy pomocy społecznej w województwie 

śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020. 

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

590557. 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, iż przedmiotowa karta informacyjna została przygotowana 

przez Referat Inwestycji i Rozwoju, ze względu na możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych. Co do zasady powinna być realizowana wspólnie z Referatem Spraw 

Społecznych, gdyż dotyczy wsparcia finansowego na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, które przeznaczone zostanie na zakup środków ochrony indywidualnej 

w celu przeciwdziałania COVID-19. Dyrektor DPS „Złota Jesień” w Raciborzu wyraziła chęć 

kontynuowania realizacji projektu, z uwagi na duże potrzeby związane z funkcjonowaniem 

placówki w okresie pandemii. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

w kolejnym naborze w ramach projektu "ŚLĄSKIE POMAGA", który ma na celu udzielenie 
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wsparcia finansowego w walce z epidemią COVID-19 dla samorządów prowadzących domy 

pomocy społecznej w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. kalendarza 

imprez społecznych. 

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

590677. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji kalendarz imprez społecznych na 2021 r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

dot. przyjęcia do realizacji kalendarza imprez w zakresie bezpieczeństwa, o którym mowa  

w § 7 ust. 2 pkt 3 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2021 rok, stanowiącego 

załącznik do niniejszej karty. 

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

590664. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji kalendarz imprez w zakresie 

bezpieczeństwa na 2021 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. nadzorowania, kontroli i wizyt monitorująco-

sprawdzających nieruchomości Powiatu Raciborskiego, oddanych pod najem i dzierżawę. 

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

590563. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. kontroli nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego oddanych w dzierżawę lub w najem. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia drogi publicznej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, w celu zapewnienia formalnego dojazdu  

do nieruchomości sąsiednich. Jednocześnie zgłosiła, że w karcie informacyjnej na stronie 2,  

w zdaniu 3, w wersie 5 wkradł się błąd pisarski. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

588974. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. ustanowienia drogi 

publicznej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, w celu 

zapewnienia formalnego dojazdu do nieruchomości sąsiednich.  

W obecnej sytuacji faktycznej i prawnej Zarząd odmówił realizacji wniosku Pana lllllllllllll

lllllllllll z dnia 30 grudnia 2020 r. W chwili obecnej dojazd do jego działki nr llllllllllllll  jest 

możliwy z ulicy Głubczyckiej poprzez drogę wewnętrzną i parking, znajdujące się  

na terenie stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. Przejazd  przez teren Powiatu  jest 

ogólnodostępny i nieograniczony w żaden sposób. W przypadku zmiany przeznaczenia 

parkingu i drogi wewnętrznej na inne cele, Powiat Raciborski albo też Szpital Rejonowy  

w Raciborzu rozważą ustanowienie na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich służebności 

gruntowej polegającej na prawie do przejazdu i przechodu przez nieruchomości powiatową. 

Ustanowienie drogi publicznej (powiatowej) przez organy Powiatu Raciborskiego nie jest 

możliwe. Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rada 

Powiatu Raciborskiego może na mocy uchwały zaliczyć drogę do kategorii dróg 

powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów  

na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów (art. 6a ust.2  

ww. ustawy). Jednocześnie do dróg powiatowych można zaliczyć drogi inne niż krajowe  

i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami 

gmin i siedzib gmin między sobą. Istniejąca droga wewnętrzna na działce nr llllllllllllll 

nie spełnia tych kryteriów. Mogłaby być co najwyżej stać się drogą gminną. Ale to z kolei 

wiązałoby się z wydzieleniem z działki lllllllllllllllll części zajętej pod przyszłą drogę 

publiczną i przeniesieniem jej własności na rzecz Gminy Racibórz. Jest to możliwe,  

ale kosztowne. 

Zarząd zauważył również, iż faktycznie tereny zajęte pod szpital zostały wywłaszczone  

na rzecz Skarbu Państwa w latach osiemdziesiątych XX w., z przeznaczeniem zarówno  

pod budowę szpitala, jak i obwodnicy zachodniej (być może również na inne cele-kwestii tej 

nie badano w toku niniejszego postępowania). Jeżeli nieruchomości te nie zostały 

wykorzystane na cel wywłaszczenia, to ich byłym właścicielom (lub ich spadkobiercom) 

może przysługiwać prawo do ich zwrotu, na ich indywidualny wniosek, który rozpatruje 

Starosta Raciborski jako zadanie rządowe.  
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Podkreślić należy, iż Powiat Raciborski jest właścicielem działki nr llllllllllllll 

od dnia 1 stycznia 1999 r., z uwagi na fakt, iż w dniu tym służyła ona do wykonywania zadań 

własnych związanych z ochroną zdrowia. Cel ten jest realizowany nadal, a droga wewnętrzna 

wraz parkingiem są niezbędne do jego realizacji. Cel ten jest nadrzędny wobec możliwości 

utworzenia drogi publicznej na tym terenie. Nadto Powiat Raciborski nie jest zobowiązany  

do tworzenia dróg innych niż drogi powiatowe łączące Racibórz z siedzibami gmin  

lub pomiędzy nimi.  

Wobec powyższego, w obecnej sytuacji faktycznej i prawnej wniosek Pana llllllllllllllllllllllll 

nie może zostać zrealizowany. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środka trwałego, który znajduje się w ewidencji księgowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

590156. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego, tj. kserokopiarki 

Ricoh o wartości 10 370,00 zł (data zakupu 15 maja 2010 r.), który znajduje się w ewidencji 

księgowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r.  

o godz. 14:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad)  

oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 590667. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2021 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 590257. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2021 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 590455. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego, w ramach rozpatrywania skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, wnosi m. in. o: 

 

1) wydanie opinii prawnej w przedmiocie ww. skargi, 

2) udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w kwestii będącej przedmiotem skargi były 

wcześniej podejmowane czynności przez Skarżącego, Starostę lub Zarząd Powiatu 

Raciborskiego oraz udostępnienie dokumentacji w przedmiotowym zakresie. 

 

Jak przekazała Sekretarz Powiatu wniosek o opinię prawną został złożony do radców 

prawnych świadczących obsługę prawną na rzecz tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 2 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 stycznia 

2021 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 590663. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2021 r.  

O powyższym Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

dot. prefinansowania wydatków w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu”.   

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 589735. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK.362.2.2021.KK z dnia 19 stycznia 2021 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 

25 000,00 zł. O powyższym Dyrektora poinformuje Wydział Finansowy. 
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Wicestarosta omówił pismo Wojewody Śląskiego o zmianie swojego stanowiska dotyczącego 

uchwał w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w danym roku dokształcania  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia,  

na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na dany rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 590552. 

W piśmie tym podkreślono, m.in. że organ stanowiący j.s.t. nie jest upoważniony do ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia 

specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, gdyż stanowią one czynności 

wykonawcze, związane z wykonaniem budżetu, do których upoważniony jest wyłącznie 

organ wykonawczy.  

Wicestarosta podkreślił, że ww. pismo stanowi potwierdzenie, że ustalenie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego jest jak najbardziej słuszne.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4100.11.2011 z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie swojego stanowiska dotyczącego 

uchwał w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w danym roku dokształcania  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na dany rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli i polecił Referatowi Edukacji jego przestrzeganie.  

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. przyjęcie do realizacji 

kalendarza imprez kulturalnych na 2021 r. 

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

590926. 

Starosta poinformował, że kalendarz imprez kulturalnych na 2021 r. został zmodyfikowany, 
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przeanalizowany, stąd proponuje, aby go przyjąć. Ze względu na stan epidemii COVID-19 

prawdopodobnie nie wszystkie imprezy zaplanowane w kalendarzu się odbędą.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przypomniał, że zgodnie  

z wcześniejszymi ustaleniami miał zostać opracowany regulamin składania wniosków  

w celu uzyskania dofinansowania imprez ujmowanych w kalendarzu imprez kulturalnych.  

Zgodnie z zgłaszanymi sugestiami w przypadku gdy organizator danej imprezy nie złoży  

w wyznaczonym terminie wniosku do tut. Starostwa nie otrzyma dofinansowania.  

W przeszłości często zdarzały się sytuacje, że Zarząd zmieniał kalendarz imprez kulturalnych 

czy sportowych w momencie gdy wnioskodawca, bezpośrednio przed imprezą zwracał się  

z prośbą o dofinansowanie organizacji danej imprezy.    

Starosta podkreślił, że wykaz cyklicznych przedsięwzięć został opracowany na podstawie 

wniosków ich organizatorów złożonych pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

telefonicznie bądź potwierdzonych w bezpośredniej rozmowie. Kalendarz imprez 

kulturalnych został przygotowany rzetelnie i solidnie, zawiera aż 44 pozycje. Ponadto każdy 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego mógł zgłosić propozycje przedsięwzięć  

do kalendarza.   

Starosta złożył wniosek, aby przyjąć do realizacji kalendarz imprez kulturalnych na 2021 r., 

proponując, aby decyzja co do dofinansowania 17. Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego 

WIATRAKI 2021 została podjęta w terminie późniejszym. Zapytał, kto jest za taką 

propozycją?  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął do realizacji kalendarz imprez kulturalnych na 2021 r.  

po ustaleniu, że decyzja co do dofinansowania 17. Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego 

WIATRAKI 2021 zostanie podjęta w terminie późniejszym.  

Następnie Starosta zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego kalendarza 

imprez kulturalnych na 2021 r.? Uwag nie zgłoszono.  

Wobec powyższego Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem do realizacji kalendarza imprez 

kulturalnych na 2021 r.?  

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął do realizacji kalendarz imprez kulturalnych na 2021 r.  

Zarząd zaakceptował propozycję, aby decyzje w sprawach zmian dotyczących wprowadzenia 

do kalendarza imprez cyklicznych, przedsięwzięć kulturalnych, które nie wymagają 

finansowania powiatu podejmował Starosta.   
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W przypadku nowych przedsięwzięć cyklicznych, które wymagają wsparcia finansowego 

decyzję o wysokości ich wsparcia ze środków powiatu podejmuje Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na wniosek Starosty.   

W przypadkach zmian w kalendarzu, polegających na zmniejszeniu wsparcia na wniosek 

organizatora, modyfikacji nazwy przedsięwzięcia lub terminu realizacji, decyzja pozostaje  

w gestii właściwej komórki organizacyjnej Starostwa. Informacja o ww. zmianach zostanie 

przekazana do Starosty. 

W przypadku zgłoszenia przedsięwzięć jednorazowych, w tym w szczególności 

okolicznościowych, jubileuszowych, o ewentualnym wsparciu finansowym, technicznym 

i/lub organizacyjnym w ramach możliwości właściwych referatów decyzje podejmować 

będzie Starosta. Informacja o podjętej decyzji będzie przekazana na posiedzenie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.    

Dodatkowo Starosta proponować będzie Zarządowi Powiatu Raciborskiego przyznanie 

dofinansowania w wysokości przekraczającej kwoty maksymalne określone w tabeli, o której 

mowa w karcie informacyjnej nr OR.III.403.1.1.2021 z dnia 12 stycznia br. dla imprez, 

wydarzeń mających szczególny charakter i znaczenie dla podtrzymania rozwoju kultury, 

tradycji i promocji powiatu na jego terenie i poza nim. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty 

zamieścić kalendarz imprez kulturalnych na 2021 r. na stronie internetowej Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

591337. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu  

o konieczności zapłaty odsetek w wysokości 907,00 zł w związku z rozliczeniem projektu 

unijnego „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach 

połączenia komunikacyjnego z przejściem granicznym na teren Republiki Czeskiej” polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 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 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z opiniami Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2021 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 592598. 

 

Starosta przedstawił ofertę Telewizji regionalnej TVT w sprawie nawiązania współpracy  

z Powiatem Raciborskim. Współpraca polegałaby na produkcji i emisji cyklicznego programu 

o charakterze informacyjnym w 2021 r.  

Starosta zaproponował, aby Zarząd na dzień dzisiejszy nie wyraził zgody na podjęcie 

współpracy z ww. telewizją. Do propozycji tej można powrócić w terminie późniejszym, jeśli 

możliwości finansowe budżetu Powiatu Raciborskiego na to pozwolą. Zapytał, kto jest za 

takim rozstrzygnięciem?  

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

0 głosów wstrzymujących – nie wyraził zgody na podjęcie współpracy z Telewizją regionalną 

TVT. O powyższym wnioskodawcę poinformuje Kierownik Biura Obsługi Starosty.  

 

W końcowej części posiedzenia Starosta wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Ewą Lewandowską poruszyli kwestię związaną z doniesieniami medialnymi oraz toczącą się 

dyskusją w przestrzeni publicznej dotyczącą dwóch koncepcji połączenia Zamku 

Piastowskiego i Muzeum różnego autorstwa.  

Po dyskusji zebrani ustalili, że Starosta wystąpi w powyższej sprawie z pismem  

do Prezydenta Miasta Racibórz.                

W piśmie tym, w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, poprosi o niezwłoczne 

przekazanie Zarządowi informacji w zakresie przeprowadzonej przez Prezydenta analizy 

podobieństwa (plagiat) koncepcji, którą dla Miasta Racibórz stworzył llllllllllllllllllllllllllllll, 
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aktualny llllllllllllllllllllllllllllllllllllll w stosunku do koncepcji stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego autorstwa lllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

Oba powyższe dokumenty zostały poddane głębokiej analizie przez radnych Miasta Racibórz 

podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

Publicznego w dniu 21 stycznia 2021 roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego jest głęboko zaniepokojony zaistniałą sytuacją, która w świetle 

wydatkowania środków publicznych może skutkować koniecznością podjęcia dalszych 

kroków prawnych.  

Jednocześnie poinformowano, że logo Powiatu Raciborskiego wykorzystane w koncepcji 

autorstwa pana lllllllllllllllllllllllllllllllll zostało użyte bez zgody Powiatu Raciborskiego, 

wbrew postanowieniom uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego nr 28/107/2011                                            

z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania logo Powiatu Raciborskiego, co budzi 

sprzeciw i Zarząd, po dokonanej analizie, również w tym przypadku nie wyklucza 

stosownych kroków prawnych. 

 

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 26 stycznia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 stycznia 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

5. 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 29 stycznia 2021 r. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie 

wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem  

w 2021 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, 

usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji 

związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2021-2023. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 


