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OR.IV.0022.1.10.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 164/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 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.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

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

do podejmowania uchwał. Poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzeja Chroboczka i Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józefa Stukatora oraz Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz. W związku  

z nieobecnością Skarbnika Powiatu Romana Nowaka w posiedzeniu bierze udział Zastępca 

Skarbnika Powiatu Dominika Budzan.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15.  

Posiedzenie odbyło się w budynku A, na I piętrze, w sali Zarządu z zachowaniem 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem  

SARS – CoV – 2. 

Starosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym, ze względu  

na konieczność podjęcia decyzji o zwołaniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, celem 

udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu 

partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie dotkniętemu działaniami wojennymi.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r. nastąpi w trakcie 

planowanego, kolejnego posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r.  

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 zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego oraz projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku  

o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawkami redakcyjnymi. 

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

671289. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta przedstawił:  

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

671258 i 671256. 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieliła Zastępca Skarbnika Powiatu 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 11 marca 2022 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 11 marca 2022 r. 

 

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

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

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 11 marca 2022 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 11 marca 2022 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni na Ukrainie wraz z autopoprawkami redakcyjnymi. 

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

671284. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano udzielenie z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni 

na Ukrainie dotkniętemu działaniami wojennymi. Pomoc rzeczowa zostanie udzielona  

w formie przekazania zakupionych na ten cel środków medycznych o wartości 40 000,00 zł.  

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy 

rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie wraz ze zgłoszonymi  

autopoprawkami redakcyjnymi oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 11 marca 2022 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 udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy 
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rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 11 marca 2022 r., po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Jednocześnie Starosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528),  

w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, złoży wniosek do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 11 marca  

2022 r. o godz. 12.00 według poniżej proponowanego porządku obrad:  

1) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

3) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni  

na Ukrainie.  

 

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 10 marca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

 


