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OR.IV.0022.1.17.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 124/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 maja 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 poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa. 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 18 maja 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. 08.02. 

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 dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego 

Powiatu Raciborskiego za 2020 rok, który omówiony zostanie w końcowej części protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmianę?  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 123/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 maja 2021 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 25 maja 

2021 r. o godz. 08.00. W posiedzeniu udział weźmie Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 123/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 12 maja 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  
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w Wydziale Organizacyjnym? Jednocześnie do ww. Protokołu zostały zgłoszone wnioski  

o poprawienie zapisów na str. 5,7,8,13,17,24. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 123/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 maja 2021 r., po uwzględnieniu ww. wniosków. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

612796. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielili Sekretarz Powiatu oraz Skarbnik Powiatu. 

Wyjaśnili, że w związku z planowanym przejęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu zadania realizowanego dotychczas w Referacie Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, polegającego na pokrywaniu opłaty za pobyt dziecka, 

pozbawionego opieki i wychowania rodziców, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym,  

w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, dokonuje 

się zmian w statucie PCPR w Raciborzu. Jednocześnie uaktualnia się podstawy prawne 

funkcjonowania Centrum. 

Ponieważ uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu jest aktem prawa miejscowego,  

stąd projekt zostanie skierowany do konsultacji.  

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

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się w czerwcu 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w czerwcu  

2021 r. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

613721. 

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 4 Członków – 4 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

612806. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach 

publicznych. 

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

613722. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił Wydziałowi Finansowemu umieścić  

w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. informacje nt.: 

1) wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego, w tym kwoty deficytu/nadwyżki w 2020 roku, 

2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2020 roku, 

3) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku, 

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2020 roku, 

6) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sporządzenia sprawozdania  

z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Raciborskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

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

612927. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. Powiatowego Programu 

Ochrony Środowiska. 

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

613253. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu  „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji 

Uchwały Nr XXVIII/228/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

613940. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określania realizacji Uchwały Nr XXVIII/228/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych w maju 2021 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 613556. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił materiały z Wydziału Finansowego, które zostały 

przygotowane na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 613980, 

613996, 613961.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się i przekazał na najbliższe posiedzenie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego: 
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1) sprawozdanie dotyczące dłużników, zaległych świadczeń pieniężnych oraz należności 

uzyskanych w drodze windykacji w zakresie dochodów Skarbu Państwa wg stanu na dzień 

31.12.2019 r.,  

2) sprawozdanie dotyczące zaległych świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

należnych na rzecz Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.12.2020 r.,  

3) informacje nt. należności przypadających Powiatowi Raciborskiemu i jego jednostkom 

organizacyjnym w 2019 roku i 2020 roku,  

4) informację finansową dotyczącą prowadzenia, utrzymania mienia i planów inwestycyjnych 

na lata 2020-2022 placówek pozaszkolnych, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu,  

5) informację pn. „Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych  

na przełomie lat 2020/2021”. 

 

Skarbnik Powiatu zwrócił szczególną uwagę na informację pn. „Prowadzenie księgowości  

i sprawozdawczości jednostek oświatowych na przełomie lat 2020/2021”, proponując 

Zarządowi utworzenie wspólnej obsługi księgowej dla jednostek organizacyjnych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu (CUW). W pierwszej kolejności powstałby tzw. „mały CUW”, 

który skupiałby takie jednostki jak: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury  

w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Powiatowe Centrum 

Sportu w Raciborzu. W jednostkach tych zastępstwo na stanowiskach księgowych jest 

realizowane w sposób niezadawalający. Jednakże proces tworzenia CUW powinien objąć jak 

największą grupę podległych jednostek i obejmować szerokie spektrum działań,  

tj. księgowość i sprawozdawczość, obsługę prawną, informatyczną, zamówienia publiczne, 

RODO i BHP. 

Starosta opowiedział się za powyższą propozycją i rozpoczęciem prac nad przygotowaniem 

dokumentacji w celu powołania „małego CUW”, który w pierwszej kolejności skupiałby takie 

jednostki jak: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu.  

Docelowo CUW powinien działać w takim kształcie, jak zaproponował to Skarbnik Powiatu.  

Starosta zapytał, kto jest za ww. propozycją? 
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Po analizie przygotowanej przez Skarbnika Powiatu informacji pn. „Prowadzenie 

księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych na przełomie lat 2020/2021”, Zarząd 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął propozycję, aby rozpocząć działania dotyczące 

utworzenia wspólnej obsługi księgowej dla jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Proces tworzenia tej jednostki powinien  mieć charakter kroczący – rozpoczynając  

od jednostek, w których obsada etatowa nie pozwala na zastosowanie zastępstw. Przyszły 

zakres tej instytucji powinien obejmować możliwie jak największą grupę podległych 

jednostek. Docelowo CUW powinien obejmować sprawy: księgowości i sprawozdawczości, 

obsługi prawnej, informatycznej, zamówień publicznych, RODO i BHP.  

Kwestia zarządzania finansami danej jednostki pozostaje w kompetencji dyrektora danej 

jednostki. W ramach obsługi administracyjnej należy „pozostawić” część etatu będącego 

łącznikiem między biurem rachunkowych (CUW) a dyrektorem szkoły. Dyrektorzy 

poszczególnych jednostek będą mieli nieograniczony dostęp do danych księgowych, 

a jednocześnie nie będą odpowiedzialni za system sprawozdawczo-rachunkowy,  

który do zarządzania jednostką nie jest im potrzebny.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu podjęcie działań w powyższej 

sprawie i bieżące uzgadnianie stanowiska ze Starostą.   

 

Starosta przedstawił pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr DM.7234.2.5.2021 z dnia 5 maja 

2021 r. dot. wsparcia finansowego dla Powiatu Raciborskiego na modernizację dróg 

dojazdowych oraz parkingów w rejonie przychodni specjalistycznych przy Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 613900. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem.  

 

Skarbnik Powiatu omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

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

614213. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2020 rok? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

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

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym zebranym zostanie dostarczony raport o stanie 

Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

 

Starosta polecił, aby dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy otrzymali  

w ostatnim czasie środki finansowe z budżetu Powiatu Raciborskiego na zadania 

inwestycyjne/remontowe przekazali wykaz rozpoczętych i prowadzonych inwestycji  

z określeniem stanu ich zaawansowania wraz z dokumentacją zdjęciową (obrazującą stan 

przed i po – docelowo po ich zakończeniu). O powyższym dyrektorów poinformuje 

Kierownik Referatu Edukacji.  

 

Nawiązując  do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta podkreślił konieczność wymiany 

samochodu służbowego (Ford Mondeo), który wykorzystywany jest przez pracowników 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Pojazd ten ze względu na kilometraż (ok. 362 tys. km)  

nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Nowy samochód jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania Starostwa i realizacji zadań ustawowych. 

Starosta zapytał, kto jest za wymianą samochodu służbowego (Ford Mondeo) na nowy, celem 

realizacji zadań ustawowych? 

Z uwagi na fakt, iż dotychczasowy samochód służbowy (Ford Mondeo) wykorzystywany 

przez pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu celem realizacji zadań ustawowych 

nie nadaje się do dalszej eksploatacji Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków 

– 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym – wyraził zgodę na jego 

wymianę. 

W tym celu zwiększył budżet będący w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego o kwotę  

100.000,00 zł oraz wyznaczył Referat Administracyjny do wszczęcia i przeprowadzenia  

ww. procedury. Po dokonanym zakupie, pojazd Ford Mondeo zostanie zbyty  

lub zezłomowany.  
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Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna).  

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

614388. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna). 

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

 

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 18 maja 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 maja 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa inwestycyjna). 


