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OR.IV.0022.1.23.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 177/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 czerwca 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. Jednocześnie przekazał, że w posiedzeniu uczestniczył będzie 

kandydat na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu Marek Wilk. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00, 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.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 175/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu     

31 maja 2022 r. oraz Protokołu Nr 176/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Prezentacja zawodowa kandydata na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu 

Marka Wilka. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia formy i trybu 

udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. 

6. Sprawy bieżące. 

 

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

15 czerwca 2022 r. o godz. 9:00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 175/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

 

W toku dyskusji, ze względu na zbyt krótki czas na zapoznanie się z protokołem, Zarząd 

zdecydował, iż Protokół Nr 175/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

31 maja 2022 r. zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 176/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 14:40 bez odczytywania, który                      

był do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 
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W toku dyskusji, ze względu na zbyt krótki czas na zapoznanie się z protokołem, Zarząd 

zdecydował, iż Protokół Nr 176/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

31 maja 2022 r. o godz. 14:40 zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu. 

 

Następnie Starosta zaproponował, aby ze względu na to, iż nie przybył jeszcze zaproszony    

na posiedzenie kandydat na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu Marek Wilk, 

przejść do kolejnego punktu posiedzenia. Obecni na posiedzeniu zgodzili się z tą propozycją. 

 

 

Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Wicestaroście i poprosił o przedstawienie projektów uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego, o których jest mowa w pkt. 3 i 4 porządku posiedzenia. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka         

w Raciborzu. 

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

UID 683527. 

 

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

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2021 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy   

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję                                                  

w dniu 28 czerwca 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka   

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2022 r. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

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

UID 684183. 

 

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

Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka              

w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 28 czerwca 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

UID 686804. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 686827. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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. 

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

UID 686847. 

 

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 5 Członków – 5 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 686850. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż zmiana polega na przesunięciu kwoty 1.100,00 zł do planu 

wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem               

na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

W toku dyskusji Zarząd postanowił, że powróci do sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń, 

po uzyskaniu dodatkowych informacji nt. planowanego przesunięcia środków. 

W związku z powyższym projekt nie został poddany pod głosowanie. 

  

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

UID 686852. 

 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

 

Następnie Starosta poprosił Wicestarostę o omówienie projektów uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie: 

- zmiany uchwały dotyczącej zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 

Powiatu Raciborskiego, 

- ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu 

Raciborskiego wraz z autopoprawką zgłoszoną w trakcie posiedzenia. 

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

UID 685835. 

 



 

 

7 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego wraz                      

z autopoprawką zgłoszoną w trakcie posiedzenia?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego wraz                      

z autopoprawką zgłoszoną w trakcie posiedzenia. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

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

UID 680192. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów 

na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów      

na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej   

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po określeniu, że oferty należy 

składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub przesłać na adres 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza” 

do 24 czerwca 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).  

 

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr 

OR.IV.0025.1.2022.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 686695. 

 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż w związku z przyjęciem Programu Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2030, a także planowanym wejściem w życie regulacji prawnych 

dotyczących tzw. sygnalistów oraz prowadzenia centralnego rejestru umów, zaszła 

konieczność uaktualnienia istniejących oraz wprowadzenia nowych zapisów w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Aktualna wersja zawiera zmiany        

z zakresu: 

1. dodania nowego zadania w Wydziale Organizacyjnym – wdrożenie centralnego 

rejestru umów (§ 18 ust. 5 pkt 2), 

2. dodania nowego zadania Audytora Wewnętrznego – wdrożenie systemu zgłaszania        

i wyjaśniania zgłoszonych naruszeń prawa, tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów      

(§ 20 ust. 2 pkt 2), 

3. aktualizacji zapisów w Referacie Inwestycji i Rozwoju w związku z przyjęciem 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2030” w miejsce 

dotychczasowej Strategii Rozwoju Powiatu (§22). 

W pozostałym zakresie zapisy Regulaminu nie uległy zmianie. 

Ponadto Sekretarz Powiatu poinformowała, że nowe przepisy dot. centralnego rejestru umów 

wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. oraz, że obowiązek publikacji w centralnym rejestrze 

będzie dotyczył umów o wartości powyżej 5 tys. zł netto, a nie 500 zł, jak pierwotnie 

zakładano. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Ad. 4 

 

W tym miejscu o godz. 8:20 Starosta zaproponował, aby przed omówieniem kolejnego 

punktu porządku zaprosić czekającego już na rozmowę kandydata na Dyrektora Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu Marka Wilka. Obecni na posiedzeniu zgodzili                           

się z tą propozycją.  

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu kandydata na Dyrektora 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu Marka Wilka, a następnie poprosił go o zabranie 

głosu. 

 

Podczas swojej prezentacji kandydat przedstawił dotychczasową ścieżkę zawodową, 

zaprezentował koncepcję organizacji pracy nowej jednostki oraz prowadzenia zadań 

związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek, które 

będą jednostkami obsługiwanymi.  

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Zarządu, o godz. 8:45 kandydat na Dyrektora Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 5 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

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

UID 686255. 

 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż uchwała doprecyzowuje formę i tryb udzielenia pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do czego 

Zarząd został zobowiązany Uchwałą Nr XXXIX/312/2022 Rady Powiatu Raciborskiego             

z dnia 29 marca 2022 r. 

W toku dyskusji Zarząd postanowił, że powróci do sprawy na jednym z kolejnych    

posiedzeń, po wprowadzeniu autopoprawek zgłoszonych na posiedzeniu. 

W związku z powyższym projekt nie został poddany pod głosowanie. 
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Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 686616. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

dot. udzielenia wsparcia w zakresie wyjazdu dziecięcej drużyny pożarniczej w Gamowie                                 

na III Międzynarodową Olimpiadę Małych Strażaków w dniu 19.06.2022 r. w Wieruszowie. 

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

UID 685954. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Bezpieczeństwa     

i Zarządzania Kryzysowego dot. udzielenia wsparcia w zakresie wyjazdu dziecięcej drużyny 

pożarniczej w Gamowie na III Międzynarodową Olimpiadę Małych Strażaków                      

w dniu 19.06.2022 r. w Wieruszowie i wyraził zgodę na udzielenie wsparcia w wysokości 

2 000 zł ze środków z budżetu referatu w zakresie transportu dziecięcej drużyny pożarniczej 

w Gamowie na Międzynarodową Olimpiadę Małych Strażaków. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/321/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Rudach, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

UID 686612. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/321/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Rudach, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI 

kadencji, dotyczący kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok”. 

Ww. protokół  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 686380.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół pokontrolny oraz wystąpienie pokontrolne Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, dotyczący kontroli pn. „Kontrola 

kompleksowa na Zamku Piastowskim w Raciborzu” 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 686349, 

natomiast wystąpienie pokontrolne pod numerem UID 686337.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych dot. liczby osób z powiatu raciborskiego i rybnickiego w domu dla matek                   

z dziećmi i kobiet w ciąży "Maja" w Raciborzu w okresie od stycznia                                       

2021 r. do kwietnia 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 686527. 

 

Wicestarosta przedstawił informację dot. działań podjętych w stosunku do dyrektorów szkół, 

które zostały wezwane do zwrotu dotacji z realizowanych projektów. Ponadto zapoznał 

obecnych na posiedzeniu z pismem pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach oraz poinformował, iż propozycja odpowiedzi zostanie przedstawiona na jednym z 

kolejnych posiedzeń.   
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O godz. 9:55 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

Prowadzący posiedzenie: 

Beata Roesler       Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 czerwca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 czerwca 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 planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów    

na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 


