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OR.IV.0022.1.22.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 176/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 maja 2022 r. godz. 14:40 

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. Jednocześnie przekazał, że w posiedzeniu uczestniczył 

będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym.  

Porządek posiedzenia obejmuje dyskusję dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok  

w związku z otrzymaniem umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu  

na realizację zadania. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.40, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

 

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.  
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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 porządek posiedzenia, który stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

 

1. Dyskusja dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

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

oraz projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Ad. 1 

 

Starosta wyznaczył Skarbnika Powiatu oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju  

do zreferowania tematu. 

 

Skarbnik Powiatu omówił propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

 

Szczegółowych wyjaśnień nt. inwestycji, której dot. umowa o dofinansowanie realizacji 

zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także koniecznych warunków  

do sfinansowania jej z tych środków, udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. 

 

Po dyskusji, ze względu na informację, przekazaną przez Burmistrza Krzanowic w rozmowie 

telefonicznej z obecnymi na posiedzeniu, o braku możliwości zabezpieczenia środków  

w budżecie gminy na wymaganą partycypację w kosztach tej inwestycji, Zarząd zdecydował, 

iż temat zostanie omówiony ponownie na jednym z kolejnych posiedzeń. 
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O godz. 15.00 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Beata Roesler 

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu                                     

31 maja 2022 r godz. 14:40.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu                                            

31 maja 2022 r. godz. 14:40. 

 


