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OR.IV.0022.1.17.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 171/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 kwietnia 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 Józefa Stukatora.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, 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 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 dodatkowe materiały:  

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

3) decyzję Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia  

2022 r.,  

4) apel do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie urealnienia wysokości subwencji 

oświatowej w odniesieniu do wydatków związanych z obowiązkami nakładanymi  

przez Państwo oraz zabezpieczeniem finansowym na ich realizację, 
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5) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 2 (nowe wersje projektów uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego), a pozostałe w pkt 5 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, w którym w pkt 2 i 3 

zostaną ujęte nowe wersje projektów uchwał Rady, a w pkt 15 – 17 pozostałe materiały 

dodatkowe? 

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 170/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 kwietnia 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

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

11 maja 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 170/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 170/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

2) nową wersję projektu 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: 

676623 i 676621. 

Szczegółowych informacji dot. zwiększenia wartości projektu pn. „Wspólna historia poprzez 

zabawę” o kwotę 39 355,00 zł w 2022 roku udzieliła w rozmowie telefonicznej ze Starostą 

Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu Krystyna Niklewicz.  

Z kolei Skarbnik Powiatu wyjaśnił zmiany polegające na zwiększeniu wartości zadania  

pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie 

powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 65 552,00 zł  

w 2022 roku. 

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 2022 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2022 r.? 

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 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 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 budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 kwietnia 2022 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.5.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

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 

679062. 

Starosta 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  
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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 

679063. 

Skarbnik Powiatu poinformował zebranych o konieczności wprowadzenia autopoprawek  

do ww. projektu uchwały polegających na przesunięciu kwoty 18 475,00 zł z planu wydatków 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do planu wydatków Starostwa, z przeznaczeniem  

na zwrot dotacji w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury  

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno  

– komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji:  

1) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a w konsekwencji odwoławczego  

w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne,  

2) uzyskanie pisemnego wyjaśnienia sprawy przez Dyrektora ZSS i w następnej kolejności 

przedstawienie sytuacji przez Dyrektora podczas jednego z kolejnych posiedzeń.  

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z pozostałymi autopoprawkami do przedmiotowego 

projektu uchwały. Po dyskusji:  

1) dokonano przesunięcia kwoty 86 100,00 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych 

w Raciborzu, z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego  

pawilonu A,  

2) dokonano przesunięcia kwoty 16 000,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej  

do zachowania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. 

 

Starosta 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowe pisma dot. proponowanych zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się:  

1) z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSO  

Nr 1.071.44.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dot. realizacji zadania pn. „Renowacja 

pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Jana Kasprowicza 11”, w tym zakupu kloszy do żyrandoli znajdujących się w auli 

szkolnej. Mając na uwadze, że koszt zakupu kloszy wynosi 24 108,00 zł polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przygotować propozycję rozwiązania  

ww. tematu,   

2) z kosztorysem dot. wykonania robót polegających na utwardzeniu oraz wybrukowaniu 

placu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu i polecił Kierownikowi Referatu 

Inwestycji i Rozwoju zweryfikować wartość niezbędnych środków na ww. cel.   

 

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. 

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

679064. 

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 zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

679066. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

679068. 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok? 

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 Pomocy na 2022 rok. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej  

z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu. 

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

679022. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem 

do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem  

do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2021 rok. 

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

679020. 

Uczestniczący w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych tut. Starostwa 

Aleksander Kasprzak udzielił zebranym szczegółowych informacji w ww. sprawie. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

w powiecie raciborskim za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

W tym miejscu Kierownik Aleksander Kasprzak opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. 

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

679023. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu na 2022 rok. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

678333. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął propozycję wspólnego ubezpieczenia obiektów Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w drodze zapytania 

ofertowego, z wyłączeniem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu, 



 

 

9 

2) wyraził zgodę na włączenie do prowadzonego postępowania wykazu nieruchomości 

wykazanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, zawierającego nieruchomości 

będące własnością powiatu oraz nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa,  

na których usytuowane są budynki. 

Mając na uwadze powyższe, Starosta polecił, aby Referat Gospodarki Nieruchomościami 

objął czynnościami kontrolnymi również ww. nieruchomości i przedstawiał na posiedzenia 

Zarządu zbiorcze informacje o wynikach przeprowadzanych kontroli nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa analogicznie do tych, które dotyczą nieruchomości 

powiatu,  

3) funkcję koordynowania działań powierzył Referatowi Administracyjnemu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła:  

1) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2022 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 678468. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2022 r.,  

2) opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2022 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID  678761. 

 

Ad. 5 

 

Sekretarz Powiatu omówiła decyzję Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.5.2022  

z dnia 22 kwietnia 2022 r., w której polecono Zarządowi Powiatu Raciborskiego zapewnić  

w okresie od dnia 22 kwietnia 2022 r. do odwołania pomoc obywatelom Ukrainy, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583  

z późn. zm.). 

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 679454. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z decyzją Wojewody Śląskiego  

nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. i przekazał Kierownikowi Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do realizacji.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z przygotowanym przez Referat Edukacji apelem  

do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie urealnienia wysokości subwencji oświatowej  

w odniesieniu do wydatków związanych z obowiązkami nakładanymi przez Państwo  

oraz zabezpieczeniem finansowym na ich realizację. 

Ww. apel znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 679362. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął apel do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 

urealnienia wysokości subwencji oświatowej w odniesieniu do wydatków związanych  

z obowiązkami nakładanymi przez Państwo oraz zabezpieczeniem finansowym na ich 

realizację. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2022 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID  679786. 

 

O godz. 10.00 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

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 26 kwietnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa).  

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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem  

do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2021 rok. 


