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OR.IV.0022.1.45.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 152/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 grudnia 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,  

Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk i Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.45. Posiedzenie odbyło się w budynku A,  

na I piętrze, w sali posiedzeń, 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 poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym – telefonicznie  

(bez wysyłania materiałów). Porządek posiedzenia obejmuje przedstawienie przez Skarbnika 

Powiatu proponowanych zmian do projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032,  

2) uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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. 
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Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 14 grudnia 2021 r. nastąpi w trakcie 

planowanego, kolejnego posiedzenia. Posiedzenie to odbędzie się w tut. Starostwie  

w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 08.00. 

Starosta wyznaczył Skarbnika Powiatu do zreferowania proponowanych zmian  

do projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przedstawienie proponowanych zmian do projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie: 

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032,  

b) uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Ad. 1 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu przekazał, że Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu (podobnie jak wcześniej Dyrektor DPS „Złota Jesień” w Raciborzu) 

poinformował, iż nie może rozstrzygnąć pozytywnie toczącego się postępowania na dostawę 

paliwa gazowego dla jednostki na 2022 rok, gdyż oferta, która wpłynęła znacznie przewyższa 

oszacowaną wartość przedmiotowego zamówienia i jednocześnie przekracza kwotę 

zaplanowaną w planie finansowym jednostki na 2022 rok. Brakująca kwota w planie 

finansowym II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu wynosi 150 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian  

do projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032,  

2) uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

które zostały już przekazane radnym w dniu 15 grudnia 2021 r.  

O powyższych zmian zostaną poinformowani radni na wspólnym posiedzeniu komisji,  

które odbędzie się w dniu 16 grudnia br.  

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia dodatkowych zmian  

do projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 
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2) uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

i przygotowaniem nowych wersji projektów uchwał na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r.? 

 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wprowadzenie dodatkowych zmian  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz polecił Skarbnikowi Powiatu 

przygotowanie nowej wersji projektu uchwały, celem jej przekazania na sesję  

w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wprowadzenie dodatkowych zmian  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok oraz polecił Skarbnikowi Powiatu przygotowanie nowej wersji 

projektu uchwały, celem jej przekazania na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.50.  

 

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 16 grudnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 grudnia 2021 r. 


