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OR.IV.0022.1.21.2021 

 

 

PROTOKÓŁ  NR 128/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 czerwca 2021 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 reżimu sanitarnego.  

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa), 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-

2032 , 

3) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniając  

ww. zmiany? 
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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. Wizyta Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Agaty Wieczorek.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 127/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 czerwca  2021 r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 24 

czerwca 2021 r. o godz. 08.00. 

 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Panią 

Agatę Wieczorek.  

Pani Dyrektor omówiła sytuację związaną z zepsutą platformą schodową w Zespole Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. Dodała, że platforma pochodzi z 2006 r., oraz że funkcjonowała do 

tej pory bezawaryjnie. Poinformowała, że wszystkie badania techniczne były robione na 

bieżąco. Podkreśliła, że jest to platforma włoska, części są bardzo drogie. Pani Dyrektor 

wspomniała, że jest mało specjalistów, którzy serwisują takie platformy. Dodała, że w tej 

chwili oprócz jednej zepsutej części, doszły dodatkowe. Pani Dyrektor zadała pytanie, czy 

warto ją remontować czy nie lepiej kupić nową, zaznaczając że jest ona niezbędna.  
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Po dyskusji, Zarząd Powiatu polecił Kierownikowi Spraw Społecznych wystosowanie pisma 

do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu pozyskania 

środków na zakup nowego urządzenia.  

 

 

 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 127/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 11 czerwca  2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym?  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 127/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 11 czerwca 2021 r.  

 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

620021.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

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

 

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

620023. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie” wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia.  

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

619233. 

Wicestarosta poinformował, iż dnia 24 listopada 2020 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę nr XXIII/188/2020 w sprawie 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 rok 2021, 

w którym przewidziano, że zadania Powiatu Raciborskiego mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom pozarządowym między innymi w drodze otwartego konkursu ofert. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwałą nr 125/700/2021 z dnia 25 maja 2021 r. ogłosił 

otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 programu korekcyjno – edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie” wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie 

posiedzenia?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do 

zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie  

w roku 2021 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie”, uwzględniając autopoprawkę zgłoszoną w trakcie posiedzenia.  

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

 

Wicestarosta omówił 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 

618898. 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli 

na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na każdy 

rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod 

uwagę: 

1) wnioski dyrektorów szkół i placówek, 

2) wyniki egzaminu ośmioklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego, 

3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych. 

Na podstawie § 6 ww. Rozporządzenia organ prowadzący szkołę, w porozumieniu  

z dyrektorami, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności  

i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest 

przyznane, w przypadku specjalności istotnych z punktu widzenia potrzeb szkoły/placówki 

oraz w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki 

oświatowej pod kątem nowelizacji podstawy programowej. Dyrektorzy szkół/placówek 
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oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zawnioskowali  

o poszerzenie katalogu specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania się o refundację 

czesnego w następującym zakresie: 

1) projektowanie graficzne, rysunek i malarstwo, historia sztuki - dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, 

2) terapia behawioralna - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

3) przedmioty zawodowe z branży drzewno-meblarskiej (DRM) - dyrektor Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli objęte będą specjalności i formy kształcenia wynikające z potrzeb i specyfiki 

szkół i placówek. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem 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? 

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 

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. 
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Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcie przez Zarząd 

Powiatu oferty Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizyczne p.t. Sport, kultura 

rekreacja – wakacyjna fascynacja. 

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

620006. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem oferty Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej 

Źródło na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej p.t. Sport, kultura rekreacja – wakacyjna fascynacja ? 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął ofertę Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło 

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

p.t. Sport, kultura rekreacja – wakacyjna fascynacja. 

Ponadto, zgodnie z art. 19a ust 3. w/w ustawy zadecydował o umieszczeniu oferty  w BIP – 

ie, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na 7 dni.  

Po upływie w/w terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag niezwłocznie zawrze umowę  

o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego zawartego w w/w ofercie SKZR 

Źródło, która będzie stanowić załącznik do stosownej umowy. Dotacja w wysokości 5 000 zł 

dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło zostanie sfinansowana ze środków 

będących do dyspozycji Referatu Edukacji (rozdział 92695 § 2820). 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła 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 

620153.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. nadzorowania, 

kontroli i wizyt monitorująco-sprawdzających nieruchomości Powiatu Raciborskiego, 

oddanych  pod najem i dzierżawę przyjął informacje dot. kontroli nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego oddanych w dzierżawę lub w najem. 
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Ponadto Zarząd  polecił podjąć czynności w celu zbycia lokalu aktualnie wynajmowanego 

przez Oddział Regionalny KRUS z siedzibą w Częstochowie, położonego w Raciborzu przy 

ul. Ludwika 4. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. 

ubezpieczeń majątkowych jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

620338. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. ubezpieczeń 

majątkowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyraził zgodę na zwiększenie kwoty 

na ubezpieczenie poszczególnych jednostek, do wysokości oferty, jaka została złożona  

w przeprowadzonym postępowaniu na ubezpieczenie jednostek organizacyjnych powiatu  

na okres 01.07.2021 r. – 31.06.2022 r.   

Wobec powyższego podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r. (rezerwa). 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji zaplanowane na miesiąc czerwiec 2021 r.  

Ww. informacja  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 619286.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie: 

a)  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie 

się 21 czerwca 2021 r. o  godz. 15:00,  

b) Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 15:00, 

c) Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 

23 czerwca 2021 r. o  godz. 15:00. 

Wszystkie posiedzenia Komisji Stałych, odbędą się w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4a. 

 

W tym momencie Starosta przedstawił korespondencję skierowaną do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dot. 

prośby o zwiększenie środków finansowych dla realizacji zadania związanego  
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z opracowaniem zadania – program funkcjonalno – użytkowy dla zadania ,,Przebudowa 

DP 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie od skrzyżowania z DP 3530 S  

w Borucinie.   

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

UID 619363. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

w kwocie 16 640,00 zł dla realizacji zadania związanego z opracowaniem zadania – 

program funkcjonowano – użytkowy dla zadania ,,Przebudowa DP 3529 S na odcinku DK 

45 w Tworkowie od skrzyżowania z DP 3530 S w Borucinie”. 

 

Starosta przedstawił odpowiedź na pismo nr ZS. 8023.1.18.2021 Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika dot. 

zatrudnienia jednostki wg stanów na dzień 29 lutego 2020 roku oraz 30 kwietnia 2021 

roku.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 620001. 

Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Szpitala, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

zwrócić się do Dyrektora o uzupełnienie tabeli o stawkę najniższą oraz najwyższą 

poszczególnych grup zawodowych.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w związku z koniecznością zabezpieczenia 

szpitalnej opieki medycznej dla pacjentów niecovidowych zadecydował o wystąpieniu 

przez Dyrektora Szpitala z pismem do Wojewody Śląskiego o jak najszybsze 

przywrócenie normalnej działalności Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu bądź o ograniczenie do minimum ilości łóżek covidowych będących  

w gotowości.  

 

Ad.5  

 

W tym momencie Starosta rozpoczął omawiane materiałów dodatkowych.  

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa). 

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

620568. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr 

OR.IV.0025.1.2021. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił zebranym nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2032 . 

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032? 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032 oraz zadecydował o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 24 czerwca 2021 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 

rok. 

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok? 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok oraz zadecydował o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2021 r. 

 

W tym momencie poruszony został temat dot. sytuacji finansowej Domu Pomocy 

Społecznej ,, Złota Jesień w Raciborzu”. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił zaprosić na jedno z kolejnych 

posiedzeń Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Panią 

Małgorzatę Krawczyńską w celu omówienia bieżącej sytuacji finansowej związanej  

z placówką. 
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Na koniec Starosta poinformował zebranych o akcji ,,Lato w powiecie” oraz przedstawił 

program poszczególnych imprez. Dodał, że jak co roku Powiat Raciborski proponuje 

dzieciom i nie tylko spędzanie wakacyjnego czasu w atrakcyjnej formule, oraz że 

wszystkich biorących udział w akcji czekają liczne propozycje zarówno edukacyjne, 

sportowe czy kulturalne. 

Po dyskusji, związanej z akcją ,,Lato w powiecie”, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zadecydował o przeanalizowaniu  możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji 

powiatowo-gminnej dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka 

Wydział Organizacyjny  

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 czerwca  2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 czerwca  2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do 

zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2021 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie”. 

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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa). 

 

 


