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OR.IV.0022.1.9.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 163/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 marca 2022 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.  

Na wstępie Starosta Raciborski poinformował, że w dniu dzisiejszym weźmie udział  

w wideokonferencji z Wojewodą Śląskim dot. sytuacji na wschodniej granicy. W związku  

z powyższym posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. Przewodniczący 

posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do podejmowania uchwał. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.39. 

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. 

Wicestarosta 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. 

Wicestarosta wniósł o zmianę porządku posiedzenia polegającą na tym, że na końcu 

spotkania, w którym weźmie udział Starosta, omówiony zostanie temat dotyczący utworzenia 

powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za zmianą porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął zmieniony porządek posiedzenia.  

Jednocześnie Wicestarosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o kartę 

informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. Mikroprojektu pt.: „Woda, motyle, wiatr - 

moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz projekt uchwały 



 

 

2 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

Wicestarosta 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.  

Wicestarosta 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 162/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu  

1 marca 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

a) w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

b) w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

(rezerwa), 

c) w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

d) w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 

5. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

a) w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie, 

b) w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług 
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Wspólnych w Raciborzu. 

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

16 marca 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 162/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 2022 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 162/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 marca 2022 r., po zgłoszeniu wniosków o sprostowanie zapisów  

na str. 3-4.  

 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami. 

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

670041.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 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 2022 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.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz  

z autopoprawkami.  

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

670097. 
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Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) 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 2022 rok (rezerwa), po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

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 2022 wraz z autopoprawkami. 

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

670043. 

Wicestarosta 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 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

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.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 na lata 2021-2023. 

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

670040. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

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

 

Ad. 3  

Wicestarosta przestawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.12.2021 r.  

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

669797. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się oraz przyjął kwartalną informację o spółce 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu według stanu na dzień 

31.12.2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Referatu Administracyjnego  

dot. grupowego zakupu energii elektrycznej – kontynuowanie współpracy z grupą 

organizowaną przez Miasto Kędzierzyn Koźle.  

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

669434. 

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę w roku 2023 energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego (15 jednostek oraz Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu) oraz zdecydował, aby wystąpić do Miasta Kędzierzyn-Koźle z pisemną 

deklaracją gotowości do dalszej współpracy przy zakupie energii elektrycznej w roku 2022  

i latach następnych oraz koordynację działań w tym zakresie powierzyć Referatowi 

Administracyjnemu. 

 

Wicestarosta przedstawił informację Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

dot. delegowania służb mundurowych do zadań: kontrole kwarantanny, delegowanie służb na 

wschodnią granicę a obłożenie policji w realizacji podstawowych zadań służbowych. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 669781. 
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Zarząd zapoznał się z informacją Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dot. 

delegowania służb mundurowych do zadań: kontrole kwarantanny, delegowanie służb na 

wschodnią granicę a obłożenie policji w realizacji podstawowych zadań służbowych oraz 

zadecydował o jej przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

670206. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 15:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

 

Ad. 4 

W tym miejscu Wicestarosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. Mikroprojektu 

pt.: „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

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

670586. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na przesunięcie środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie realizatora MDK w Raciborzu na realizację mikroprojektu 

„Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” z wydatków bieżących na wydatki 

majątkowe, w wysokości 31.000,00 zł oraz na zwiększenie środków jakie Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty 207.356,00 zł? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie realizatora MDK w Raciborzu na realizację mikroprojektu 

„Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” z wydatków bieżących na wydatki 

majątkowe, w wysokości 31.000,00 zł oraz na zwiększenie środków jakie Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty 207.356,00 zł. 
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Kolejno, na planowanej sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.03.2022 r. zadecydował 

o  zwiększeniu kwoty wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie realizatora – MDK  

w Raciborzu o kwotę 31.000,00 zł. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032. 

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

671268. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Ad. 5  

W tym miejscu do zebranych ponownie dołączył Starosta i przejął prowadzenie posiedzenia. 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. utworzenia 

powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. 

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

670126. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego dot. utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego oraz 

zadecydował że wspólna obsługa jednostek prowadzona będzie przez nowo utworzoną 

jednostkę organizacyjną (CUW). Siedzibą jednostki będzie budynek aktualnego archiwum 

zakładowego przy ul. Opolskiej 5. 

Ponadto wskazał, że jednostkami obsługiwanymi będą: 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

• II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 

• Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 
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• Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

• Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, 

• Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, 

• Zamek Piastowski w Raciborzu, 

•  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. 

Jednocześnie Zarząd przyjął, że CUW zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę 

finansowo-księgową - przy założeniu, że szczegółowy zakres działania określał będzie 

odrębnie nadany statut CUW. Zadecydował że termin rozpoczęcia działalności CUW  

(w organizacji) to 1 czerwiec 2022 r., rzeczywiste rozpoczęcie pracy jednostki to 1 wrzesień 

2022 r. 

 

Ad. 6 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie wraz z autopoprawkami.  

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

670154. 

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

Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie wraz ze zgłoszonymi 

przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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 utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie, po wniesieniu przez 

Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz zadecydował  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się w dniu 29 marca 

2022 r.  

Po uwzględnieniu autopoprawek, projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym 

pod numerem UID 670818. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu wraz z autopoprawkami.  

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

670158. 

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

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu wraz ze 

zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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 nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, po 

wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz 

zadecydował o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się  

w dniu 29 marca 2022 r. 

Po uwzględnieniu autopoprawek, projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym 

pod numerem UID 670827. 

 

Ad. 7 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu wraz z autopoprawkami.  

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

670118. 

Skarbnik Powiatu poinformował, iż konsultacje przeprowadza się w formie: 

1) pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz; 

2) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: budzet@powiatraciborski.pl. 

Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się od dnia 09.03.2022 r., a ich zakończenie 

przypada na dzień 16.03.2022 r. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych 

w Raciborzu, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Starosta o godz. 12.10 zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka 

Wydział Organizacyjny 

Prowadzący posiedzenie: 

w części pierwszej: 

wz. Starosty    

     

Marek Kurpis 

Wicestarosta   

 

 

w części drugiej: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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 przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu. 


