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OR.IV.0022.1.29.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 136/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 sierpnia 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. Jednocześnie poinformował, że na jedno z kolejnych posiedzeń  

zostanie zaproszony Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Robert Myśliwy.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.03.  

Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad z zachowaniem 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem  

SARS – CoV – 2. 

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 zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o dodatkowe projekty 

uchwał Zarządu, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu 

raciborskiego, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

które zostaną przedstawione w pkt 3 protokołu. W związku z powyższym w porządku 

posiedzenia zmieniona zostanie kolejność poszczególnych projektów uchwał. 
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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 135/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 135/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 135/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła nową wersję 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań 

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2021. Poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały zmieniono uzasadnienie, 

dodając w nim zapis o pozytywnym zaopiniowaniu podziału środków PFRON  

przez Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (uchwała nr 9/IX/2021 

z dnia 17 sierpnia 2021 r.). 

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

633491. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji 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 2021 

oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję 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 2021 oraz postanowił  

o jej przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa  

w dniu 24 sierpnia br. Zarząd polecił Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu udzielić wyjaśnień dlaczego 32 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych zostały rozpatrzone odmownie. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z propozycjami zmian do projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. Nowe wersje projektów uchwał zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2021 roku. 

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

633632. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku. 

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 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 w I półroczu 2021 roku. 

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

633633. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 - 2032 w I półroczu 2021 roku? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032  

w I półroczu 2021 roku. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku. 

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

633635. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2021 roku? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2021 roku. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

oświatowa).  

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

633755. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa)? 

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 oświatowa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 wraz z autopoprawkami.  

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

633757. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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

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

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu 

raciborskiego. 

Starosta zaproponował, aby przyznać Pani Justynie Święty - Ersetic reprezentantce Polski  

w lekkiej atletyce nagrodę I stopnia w wysokości 4 500,00 zł, za osiągnięcie wysokiego 

wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, tj. zdobycie 

złotego i srebrnego medalu olimpijskiego podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich 

Tokio 2020. 

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

631833. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu 

raciborskiego. 

Starosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby przyznać Panu Patrykowi Grzegorzewiczowi reprezentantowi Polski w lekkiej atletyce 

nagrodę II stopnia w wysokości 3 500,00 zł, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego  

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, tj. zdobycie srebrnego medalu  

w sztafecie mieszanej 4 x 400 m (mikst) podczas Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej 

atletyce (Nairobi 2021). 

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

634469. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zwróciła uwagę, że zgodnie  

z Regulaminem przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów 
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sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom 

fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego osiągnięcia sportowe Pana Patryka 

Grzegorzewicza (nominacja olimpijska) i udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokio 

2020 (w 2021 r.) oraz zdobycie srebrnego medalu w sztafecie mieszanej 4 x 400 m (mikst) 

podczas Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej atletyce (Nairobi 2021) kwalifikują go  

do nagrody I stopnia.  

Po dyskusji, Starosta zaproponował wniesienie autopoprawek do ww. projektu uchwały 

polegających na przyznaniu Panu Patrykowi Grzegorzewiczowi nagrody I stopnia  

w wysokości 4 500,00 zł. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego  

wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, po wniesieniu 

autopoprawek polegających na przyznaniu nagrody I stopnia w wysokości 4 500,00 zł.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

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 

634901. 

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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. „Likwidacja w latach 2021 - 2022 barier 

transportowych dla uczestników środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie 

powiatu raciborskiego”. 

Przypomniał, że na terenie powiatu działa, 35 miejscowy, Środowiskowy dom samopomocy 

dla osób upośledzonych umysłowo typu B, do którego przez pięć dni w tygodniu dowozi się 

22 osoby. Jednostka dysponuje 2 pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych, z których 

jeden wymaga licznych i kosztownych napraw. Drugi samochód, dzięki wsparciu 

finansowemu Powiatu, został zakupiony w drugim półroczu 2020 r. Ponieważ Powiat 

nie dysponuje odpowiednimi środkami transportu oraz kadrą do realizacji tego zadania 

najbardziej racjonalnym działaniem wydaje się wsparcie organizacji pozarządowej,  

która podjęłaby się rozwiązania przedstawionego powyżej problemu. 

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

633862. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosków  

o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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633979. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  wniosków o dofinansowanie zadań: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja  

do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową  

i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej  

nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”, 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916  

do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S 

do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku  

od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. 

Termin złożenia wniosku to 26 sierpnia 2021 r.  

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju wystąpić  

do Prezydenta Miasta Racibórz, Burmistrza Krzanowic, Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, 

Wójta Gminy Krzyżanowice o potwierdzenie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację 

przedsięwzięć związanych z przebudową dróg powiatowych.  

Ponadto polecił, aby w przyszłości do przedmiotowych kart informacyjnych dołączone były 

mapki obrazujące jakich odcinków dróg dotyczą składane wnioski o dofinansowanie zadań. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. informacji  

nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie  

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 

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

632043. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił powiat w okresie  

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz polecił umieścić ją na stronie internetowej powiatu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zwrotu nienależnie 

pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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633914. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie od decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. ostatecznie uchylającej zaskarżoną decyzję w części 

dotyczącej ustalenia wysokości kwoty podlegającej zwrotowi nienależnie uzyskanej kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. przez Powiat Raciborski i ustalenia nowej 

kwoty do zwrotu.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił kwotę 104 951,00 zł wpłacić na konto Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do dnia 30 sierpnia 2021 r.  

W związku z tym, iż Powiat Raciborski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. Zarząd polecił Dyrektorowi 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu przygotować propozycje sfinansowania zwrotu ww. kwoty  

w ramach planów finansowych na 2021 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji  

nt. dotacji udzielonych przez Powiat Raciborski w trybie tzw. „małych grantów”, o których 

mowa w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

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

633876. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. dotacji udzielonych przez Powiat 

Raciborski w trybie tzw. „małych grantów”, o których mowa w art. 19 a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Starosta zaprezentował przygotowaną przez Kierownika Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego informację w sprawie dalszego funkcjonowania Punktu 

Szczepień Powszechnych. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 633056. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją w sprawie funkcjonowania Punktu 

Szczepień Powszechnych działającego w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i uznał za zasadne 

jego dalsze utrzymywanie.  
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Starosta omówił informację Kierownika Biura Obsługi Starosty dotyczącą osób i podmiotów 

nagrodzonych medalem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 634216. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zestawieniem dotyczącym osób i podmiotów 

nagrodzonych medalem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

 

Starosta przedstawił: 

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędą się w sierpniu 2021 r. Ww. informacja znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 633585,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 2 września 2021 r. o godz. 15:30 w Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość. Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 633353. 

 

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

Skarbnika Powiatu, Kierownika Biura Obsługi Starosty z Panią Justyną Święty - Ersetic, 

która zdobyła złoty i srebrny medal olimpijski podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich 

Tokio 2020. 

 

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 25 sierpnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 sierpnia 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032  

w I półroczu 2021 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2021 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 


