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OR.IV.0022.1.42.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 149/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 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.  Poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.06.  

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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, 

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 

2032,  

3) pismo nr SA.0711.70.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu dot. trudnej sytuacji finansowej, 

4) pismo nr ZSE.221.4.2021 z dnia 21.11.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu dot. zawartych umów użyczenia i porozumień  

z jednostkami organizacyjnymi powiatu i instytucjami. 
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 protokołu.   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianach, 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 148/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 listopada 2021 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

4.  Sprawy bieżące. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Staroście Raciborskiemu.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

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

7 grudnia 2021 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 148/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2021 r., bez odczytywania, który był  

do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 148/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 listopada 2021 r. 

 

 

Ad. 2 

 

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 653951. 

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 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

UID 653952. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

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

UID 653955. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie 

Pietrowice Wielkie. 

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

UID 653946. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

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

Jednocześnie uznając właściwość organu stanowiącego w przedmiotowej sprawie, Zarząd  

polecił Naczelnikowi Wydziału Geodezji przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 
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 Ad. 3 

 

W tym momencie w związku z nieobecnością Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami na posiedzenie został zaproszony Inspektor Wydziału Sebastian Krupa, 

który przedstawił kompleksową informację dot. procedury sprzedaży działki nr 1587/454. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

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

UID 652837. 

W związku z nieobecnością Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Inspektor 

Wydziału Sebastian Krupa poinformował, iż działka nr 1587/454, obręb Racibórz,  

o pow. 1,2616 ha, stanowi teren niezabudowany, położony w sąsiedztwie Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. Dodał również, że działka ta  stanowi część nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, zgodnie z wpisem w księdze wieczystej  

nr GL1R/0021994/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Racibórz ww. działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy usług publicznych. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

organem reprezentującym jednostki samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami są ich organy wykonawcze, w tym przypadku Zarząd Powiatu 

Raciborskiego. Jednakże zbycie prawa własności nieruchomości, w tym jej sprzedaż, wymaga 

uzyskania zgody właściwej rady powiatu, wyrażonej w formie uchwały (art. 11 ust. 2 ww. 

ustawy). Taki wymóg wynika również z § 3 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/78/2003 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zgodnie z którym do 

zbycia (sprzedaży) nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego niezbędna 

jest zgoda Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego oraz jego przekazaniem 

na sesję w dniu 30 listopada 2021 r. ? 
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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 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r. 

Ponadto Zarząd polecił, aby wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Inspektor Sebastian Krupa przygotował projekt uchwały, w którym nastąpi określenie 

szczegółowego trybu sprzedaży. 

W tym momencie wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Inspektor 

Sebastian Krupa opuścił posiedzenie.  

 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2021 

rok. 

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

UID 653645. 

Zarząd zapoznał się ze zmianami planów finansowych w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. braków na 

wydatkach bieżących na 2022 rok w jednostkach w stosunku do przekazanego projektu 

budżetu na 2022 rok oraz informację o braku środków finansowych na wywóz odpadów 

komunalnych w tut. Starostwie odpowiadającym kwocie 10.882, 40 zł. 

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

UID 653596. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną dot. braków na wydatkach bieżących na 2022 rok  

w jednostkach w stosunku do przekazanego projektu budżetu na 2022 rok wraz  z przekazaną 

informacją o braku środków finansowych na wywóz odpadów komunalnych w tut. Starostwie 

odpowiadającym kwocie 10.882, 40 zł.  
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Ponadto Zarząd zdecydował, iż w pierwszych miesiącach 2022 roku zwiększy jednostkom 

plany finansowe na najpilniejsze wydatki oraz sukcesywnie w razie potrzeb w ciągu roku  

z ewentualnej nadwyżki za 2021 rok. 

 

Kierownik Biura Obsługi Starosty Sylwia Sitarz przedstawiła kartę informacyjną do 

określenia realizacji: 

a) Uchwały Nr XXXIII/264/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 

2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Remont elewacji 

budynku zabytkowej plebanii Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych  

w Bieńkowicach”, 

b) Uchwały Nr XXXIII/265/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 

2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Wycinka 22 drzew 

oraz pielęgnacji 102 drzew na terenie zabytkowego parku wokół ruin byłego zamku 

Eichendorffów w Łubowicach”. 

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

UID 653319. 

Zarząd zapoznał się z ww. kartą informacyjną.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 23 listopada 

2021 r. 

Ww. opinia Komisji znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 653405. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 

30 listopada 2021 r. 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią Komisji.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 listopada 2021 r. 

Ww. opinie Komisji znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 653908. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 r. pozytywnie 

zaopiniowała: 

- materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 30 listopada 2021 r. 

- „Koncepcję zagospodarowania budynku słodowni na cele turystyczne oraz przearanżowania 

Domu Książęcego na Zamku Piastowskiego w Raciborzu” wypracowaną przez Zespół 

doradczy ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Zarząd zapoznał się z ww. opiniami Komisji.  

 

Ad. 5 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

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

UID 654000. 

W tym momencie Starosta opuścił posiedzenie oraz zgodnie z art. 21 pkt 7 ustawy  

o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.)  nie brał udziału  

w głosowaniu. 

Sekretarz Powiatu zapytała,  kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu oraz 

jego przekazaniem na sesję w dniu 30 listopada 2021 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r. 

W tym momencie Starosta powrócił na posiedzenie.  

 

Ad. 6 

 

W tym momencie Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  
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 Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu wraz  

z autopoprawkami wprowadzonymi w trakcie posiedzenia. 

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

UID 651727. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu wraz z autopoprawkami 

wprowadzonymi w trakcie posiedzenia ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, po uwzględnieniu 

autopoprawek wprowadzonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji zwrócić się do Kierownika 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu o przygotowanie na jedno z kolejnych posiedzeń: 

1) kalkulacji kosztów i propozycji ewentualnych zmian w cenniku placówki 

wynikających z jednorazowego wejścia na sale gimnastyczne zainteresowanych 

korzystających z usług PCS-u, która powinna obejmować wszystkie poniesione przez 

jednostkę koszty, w tym media, wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale Gospodarczym, 

(kalkulacja dla pojedynczych osób, dla małych grup czy dużych grup), 

2) analizy różnych godzin otwarcia PCS-u w celu ograniczenia kosztów bieżącego 

utrzymania placówki. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję  projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032. 

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

UID 651546. 

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 oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 30 listopada 2021 r. ? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2021 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r.  

 

Starosta przedstawił pismo nr SA.0711.70.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu dot. trudnej sytuacji finansowej wynikającej 

ze znaczącego wzrostu cen gazu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 654043. 

Zarząd zapoznał się z pismem nr SA.0711.70.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu dot. trudnej sytuacji finansowej 

wynikającej ze znaczącego wzrostu cen gazu. 

 

Starosta przedstawił pismo nr ZSE.221.4.2021 z dnia 21.11.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu dot. zawartych umów użyczenia i porozumień z jednostkami 

organizacyjnymi powiatu i instytucjami. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 653779. 

Zarząd zapoznał się z pismem nr ZSE.221.4.2021 z dnia 21.11.2021 r. Dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu dot. zawartych umów użyczenia i porozumień  

z jednostkami organizacyjnymi powiatu i instytucjami. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała ze zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 12 – 18 listopada 2021 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Inspektor ds. sportu  Piotr Kielar.  Żadna z organizacji pozarządowych 

nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Zarząd postanowił o zgłoszeniu autopoprawki do ww. projektu uchwały na sesji w dniu 30 

listopada 2021 r. 
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Zgodnie z ustaleniami Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego poinformuje radnych, że 

18 listopada 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne przedmiotowego projektu uchwały. 

Nie wniesiono żadnych uwag. Ww. informacja zostanie zamieszczona  

w uzasadnieniu projektu uchwały.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zdań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych podejmując Uchwałę Nr 11/XI/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.  

Zarząd postanowił o zgłoszeniu autopoprawki do ww. projektu uchwały na sesji w dniu 30 

listopada 2021 r. 

Zgodnie z ustaleniami Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego poinformuje radnych, że 

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnoprawnych w Raciborzu pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. Przedmiotowa informacja zostanie zamieszczona  

w uzasadnieniu projektu uchwały.  

 

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 29 listopada 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu.  


