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OR.IV.0022.1.4.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 158/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lutego 2022 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 2021 r., poz. 2095 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 Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy 

Lewandowskiej.  

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 2 lutego 2022 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. 08.00. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 
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pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

2) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty 

Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.t. "Bezpieczne Ferie 

zimowe dla naszych zawodników, 

3) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. projektu „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu, etap II” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 7 protokołu.  

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat  

z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym 

Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 – referuje kierownik Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 157/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 stycznia 2022 r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacje uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Korespondencja kierowana do Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 8 lutego 2022 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

W tym momencie do posiedzenia dołączył kierownik Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu pan Robert Myśliwy. Kierownik jednostki szczegółowo przedstawił cennik opłat 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 oraz zmiany jakich dokonano w cenniku.  

Wobec powyższego kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu zaprezentował 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

662943. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

Następnie kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu przedstawił program Ferii 

Zimowych w Powiecie. Kierownik poinformował, iż jednostka planuje zorganizować szereg 

imprez sportowych dla dzieci w każdym wieku. Dodał również, że ich organizacja będzie 

zależeć od sytuacji pandemicznej w regionie. Więcej informacji można uzyskać na profilu 

społecznościowym PCS-u.  
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W związku z ustaleniem cennika w PCS-ie Zarząd polecił kierownikowi Referatu Edukacji  

w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowanie informacji podsumowującej jego 

praktyczne stosowanie w okresie od marca do czerwca 2022 r. i zawierającej propozycję 

ewentualnych korekt cennika, które mogłyby wejść w życie od września 2022 r. 

Ponadto Zarząd polecił powzięcie informacji o konieczności uiszczenia przez PCS  

w Raciborzu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Racibórz za rok 2021 oraz za rok 

bieżący oraz polecił kierownikowi niezwłoczne uregulowanie tematu, a także wystąpienie do 

Prezydenta Miasta Racibórz z wnioskiem o umorzenie kwoty podatku z odsetkami lub 

rekompensatę tej kwoty w innej formie ze względu na realizację przez Powiatowe Centrum 

Sportu w Raciborzu w dużej części statutowych zadań z zakresu sportu, rekreacji czy 

promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców  Raciborza. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 157/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 157/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 stycznia 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

664495. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

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 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

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

664478. 

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 2022? 

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 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie formy 

przekazywania sprawozdań budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

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

664613. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

  

 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu  omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego  dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 

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

664469. 

Zarząd zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2021 r. 

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

664117. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Raciborski w 2021 r. 

Ponadto polecił przedłożyć ww. sprawozdanie Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej 

izbie obrachunkowej, dyrektorom podległych szkół i placówek  oraz związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. akceptacji przez Powiat 

Raciborski  projektu pracowni pn. CZTERY ŻYWIOŁY – zacznijmy od szkoły! wykonanego 

przez Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

664663. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. akceptacji przez Powiat 

Raciborski  projektu pracowni pn. CZTERY ŻYWIOŁY – zacznijmy od szkoły! wykonanego 

przez Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19 oraz wyraził 

zgodę na przystąpienie do ww. projektu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. zapoznania się  

z kalendarzem imprez kulturalnych na 2022 r. 

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

663236. 



 

 

7 

Zarząd zapoznał się z zatwierdzonym przez Starostę kalendarzem imprez kulturalnych na 

2022 r. Środki na realizację przedsięwzięć ujętych w kalendarzu zostały zabezpieczone  

w budżecie powiatu w części będącej w dyspozycji Biura Obsługi Starosty. 

Jednocześnie Zarząd polecił kierownikowi Biura Obsługi Starosty przygotowanie po 

zakończeniu roku podsumowania realizacji imprez w 2022 r. i przekazanie informacji na 

jedno z posiedzeń w styczniu 2023 r. Termin: do 31.01.2023 r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/287/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.  Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

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

664482. 

Zarząd zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVI/287/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2022 – 2032. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVI/288/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.  Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

664495. 

Zarząd zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVI/288/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/289/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata  

2022-2030”. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

664005. 

Zarząd zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/289/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata  

2022-2030”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/292/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

664437. 

Zarząd zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do 

określenia realizacji Uchwały Nr XXXVI/292/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVI/294/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, kwarantann i izolacji medycznych 

oraz szczepionek mRNA. 

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

664517. 

Zarząd zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVI/294/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, kwarantann i izolacji medycznych 

oraz szczepionek mRNA. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji  z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2022 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 664119. 
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Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji  z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2022 r. oraz zadecydował o skierowaniu ich do 

realizacji przez Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

Ad. 6 

 

Starosta  przedstawił  pismo nr NPII.4131.1.75.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Wojewody 

Śląskiego dot. rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 664152. 

Zarząd zapoznał się z pismem nr NPII.4131.1.75.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Wojewody 

Śląskiego dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/270/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. 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. 

 

Starosta omówił Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. 

a) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej 

na 2022 rok Powiatu Raciborskiego, 

b) w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego, 

wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Ww. uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 663724, 

663726. 

Zarząd zapoznał się z ww. Uchwałami III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr VI/40/7/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 

stycznia 2022 roku w spr. przyjęcia apelu do mieszkańców województwa śląskiego 

dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19.   

Ww. uchwała  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 664152. 

Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr VI/40/7/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 

stycznia 2022 roku w spr. przyjęcia apelu do mieszkańców województwa śląskiego 

dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19. 
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Ad. 7 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.t. "Bezpieczne Ferie 

zimowe dla naszych zawodników”. 

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

664665. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem przez Zarząd Powiatu oferty Miejskiego Klubu 

Zapaśniczego Unia Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej p.t. "Bezpieczne Ferie zimowe dla naszych 

zawodników”? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął ww. ofertę i zgodnie z art. 19a ust 3. ww. ustawy polecił 

zamieścić ofertę 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 ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag niezwłocznie zawrze umowę  

o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego zawartego w ww. ofercie MKZ Unia 

Racibórz, która będzie stanowić załącznik do stosownej umowy. Dotacja w wysokości  

5 000,00 zł dla Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz zostanie sfinansowana ze 

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. projektu 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - 

CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II” realizowanego w ramach RPO WSL  

2014-2020. 

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

664700. 

Starosta zapytał, kto jest za przekazaniem środków finansowych Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w wysokości 124.002,45 zł na 
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pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z nałożonej korekty finansowej  

z budżetu powiatu na rachunek bankowy projektu w celu dalszej jego realizacji? 

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

0 głosów wstrzymujących – zadecydował o przekazaniu środków finansowych Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w wysokości 

124.002,45 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z nałożonej korekty 

finansowej z budżetu powiatu na rachunek bankowy projektu w celu dalszej jego realizacji. 

 

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja związana z planowanymi inwestycjami  

w Powiecie.  

Zarząd polecił kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju w porozumieniu  

z Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu oraz Referatem Gospodarki Nieruchomościami 

przygotowanie wykazu dróg powiatowych, które mogłyby zostać przekazane w zarządzanie 

gminom lub samorządowi województwa ze względu na faktyczne funkcje i rolę w sieci 

drogowej (np. ul. Dworcowa w Tworkowie, itp.) wraz z określeniem: 

a) stopnia zaawansowania przygotowań do przekazania,  

b) przewidywanego terminu przekazania, 

c)czynności, jakie muszą jeszcze zostać wykonane (np. regulacja stanu prawnego działek, 

ocena stanu technicznego, itp.).Termin realizacji do 30 kwietnia 2022 r. 

 

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 2 lutego 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lutego 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum 

Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

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

2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  


