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OR.IV.0022.1.24.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 178/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00, 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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian             

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa), 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian              

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2022, 
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6) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

7) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, 

8) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia formy i trybu 

udzielania przez Powiat Raciborski pomocy obywatelom Ukrainy w związku               

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

9) kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. zapoznania się z analizą wykonania 

budżetu powiatu za rok 2021 w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz w zakresie 

działań promocyjnych powiatu i informacją o realizacji Powiatowego Programu 

Opieki nad Zabytkami Powiatu Raciborskiego w latach 2020-2022; lista obiektów 

zabytkowych znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego, 

10) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. petycji przekazanej                            

do załatwienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego przez Radę Miasta Racibórz                  

na podstawie Uchwały Nr XLIV/635/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 03.07.2021 r., 

11) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. projektu „Podniesienie jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu, 

etap II” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, 

12) pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu dot. propozycji przystąpienia          

do akcji Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku „Promocyjne lato 2022 w Krainie Górnej Odry”. 

 

Starosta poinformował, iż ze względu na dużą ilość materiałów dodatkowych, został 

ułożony nowy porządek posiedzenia.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia?  

Po zmianach, 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 
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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 175/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu   

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

w  dniu 31 maja 2022 r. godz. 14:40 oraz Protokołu Nr 177/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 6 czerwca 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

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

21 czerwca 2022 r. o godz. 08.00.  

 

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? 

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

0 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 175/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 maja 2022 r. 

 

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

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

był      do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 176/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 maja 2022 r. godz. 14:40. 
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Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 177/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 6 czerwca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 177/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 6 czerwca 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania.  

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

UID 687659. 

 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania? 

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 udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca        

2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

UID 687758. 

 

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

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2021 rok.  

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

UID 687760. 

 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego            

za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2021 rok              

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego                                                 

w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2022 – 2032 wraz z autopoprawkami. 

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

UID 688534. 

 

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 wraz z 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 wraz z autopoprawkami oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady 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 

688537. 

 

Skarbnik Powiatu omówił szczegółowo wprowadzone zmiany oraz udzielił wyjaśnień           

na zadane przez członków Zarządu pytania.    

 

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

Raciborskiego 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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

wraz z autopoprawkami oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 

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

688469. 

 

Skarbnik wyjaśnił, iż w związku z koniecznością przystosowania budynku przy ul. Opolskiej 

5 w Raciborzu na siedzibę Centrum Usług Wspólnych uległ zmianie termin utworzenia                   

i rozpoczęcia działalności. Ponadto zmianie uległa również ilość jednostek budżetowych, 

które będą obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. Wykreślona została 

jednostka Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, w związku                   

z otrzymaniem stanowiska z Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Raciborzu, iż wprawdzie z jednej strony stanowi on powiatową jednostkę budżetową 

podlegająca zwierzchnictwu starosty, z drugiej jednak pod względem                  

organizacyjno-ustrojowym jest częścią administracji rządowej. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia                        

jej w mienie? 

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 zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia                   

jej w mienie oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego                  

w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

UID 688477. 

 

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

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu? 

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 oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego                                            

w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  na 2022 r., 

Miastu Racibórz przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej                           

w Raciborzu. 

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

UID 687717. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z budżetu 
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Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Miastu Racibórz przeznaczonej docelowo dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu? 

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Miastu Racibórz przeznaczonej docelowo dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. 

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

UID 687038. 

 

Po zapoznaniu się z projektem, w toku dyskusji Zarząd postanowił, iż ze względu                       

na zgłoszone uwagi, powróci do spraw na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

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

UID 687075. 

 

Po zapoznaniu się z projektem, w toku dyskusji Zarząd postanowił, iż ze względu                      

na zgłoszone uwagi, powróci do spraw na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

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

UID 688217. 

 

Po zapoznaniu się z projektem, w toku dyskusji Zarząd postanowił, że powróci do sprawy     

na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu dodatkowych informacji nt. planowanego 

zwiększenia planu wydatków Starostwa (zwiększenie na szkolenia dla pracowników 

organizacji pozarządowych). 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

UID 688220. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

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.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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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. 

 

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 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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

UID 688482. 

 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu?  

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. 

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

 

Starosta poprosił o zabranie głosu Wicestarostę. 
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Wicestarosta poinformował, że kolejne punkty porządku posiedzenia, tj.: 

- projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów              

dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego (projekt uchwały znajduje się           

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 687041), 

- projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów         

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo (projekt uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 687164), 

 

w związku z wycofaniem spod głosowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego         

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów uczelni medycznych kierunku 

lekarskiego oraz projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo,      

ze względu na przesunięcie w czasie stały się bezprzedmiotowe i zostają wycofane                    

z porządku obrad. 

 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego         

dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

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

UID 688400. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej 

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                  

w rodzinie”?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej           

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie            

w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                         

w rodzinie”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków 

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu. 

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

UID 687270. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat                    

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form 

kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 

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

UID 686742. 

 

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

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych     

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2022 roku?  

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

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
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i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem 

w 2022 roku. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga                           

z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu. 

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

UID 688059. 

 

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

kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem 

do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem 

do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia formy i trybu udzielania przez Powiat Raciborski 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. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia formy i trybu udzielania 

przez Powiat Raciborski pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym     

na terytorium tego państwa?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia formy i trybu udzielania 
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przez Powiat Raciborski pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Ad. 4 

 

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 688226. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu                

dot. zabezpieczenia środków na realizację programu „Wakacje z Powiatem”  w 2022 r. 

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

UID 687891. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że Powiat Raciborski jako organizator publicznego transportu 

zbiorowego może wprowadzać ulgi w taryfach za przejazd autobusami. W 2021 r. w ramach 

programu „Lato z Powiatem” ustanowiono w okresie wakacyjnym darmowe przejazdy dla 

dzieci i młodzieży. Program stanowił uzupełnienie dla atrakcji przygotowanych w tym czasie 

przez jednostki organizacyjne Powiatu. Wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym 

stały się dostępniejsze dla młodszych mieszkańców Powiatu. Rozliczenie kosztów 

darmowych przejazdów przeprowadzono na podstawie odrębnej umowy zawartej z 

operatorem (PKS), a koszty za okres od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. wyniosły 67 tys. zł. 

Wzorem ubiegłego roku proponuje się ustanowić ulgę dla dzieci i młodzieży do lat 19            

w okresie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Szacunkowy koszt realizacji programu          

w bieżącym roku to 75 tys. zł. Wydział Komunikacji i Transportu dysponuje 

niezaangażowanymi środkami w wysokości 25 tys. zł i mogłyby one zostać przeznaczone na 
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ten cel. Jednak do zawarcia umowy z operatorem niezbędne będzie zabezpieczenie 

dodatkowych 50 tys. zł. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji        

i Transportu dot. zabezpieczenia środków na realizację programu „Wakacje z Powiatem”                 

w 2022 r., a następnie wyraził zgodę dla proponowanych działań oraz pozytywnie 

zaopiniował propozycję przeznaczenia na ten cel dodatkowych 50 tyś. zł. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną Wydziału Komunikacji     

i Transportu dot. opisu proponowanych zmian organizacyjnych w Wydziale Komunikacji                 

i Transportu. 

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

UID 682155. 

 

Po przeprowadzeniu dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wdrożenie proponowanych zmian 

organizacyjnych wraz z pełnym zakresem wymaganych prac adaptacyjnych i zakupów. Mając 

jednak na uwadze opinię Skarbnika Powiatu zdecydował o przeznaczeniu na ten cel aktualnie 

250 tyś. zł. W przypadku konieczności poniesienia wyższych kosztów Zarząd rozpatrzy 

sprawę ponownie. 

 

Starosta poprosił o zabranie głosu Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwię Sitarz. 

 

Kierownik Biura Obsługi Starosty zaprezentowała kartę informacyjną dot. analizy wykonania 

budżetu powiatu za rok 2021 w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz w zakresie działań 

promocyjnych powiatu, a także informacji o realizacji Powiatowego Programu Opieki        

nad Zabytkami Powiatu Raciborskiego w latach 2020-2022 i listą obiektów zabytkowych 

znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

UID 688575. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Biura Obsługi Starosty     

dot. analizy wykonania budżetu powiatu za rok 2021 w zakresie oświaty, kultury i sportu   

oraz w zakresie działań promocyjnych powiatu, a także informacji o realizacji Powiatowego 
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Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Raciborskiego w latach 2020-2022 i listą obiektów 

zabytkowych znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego, a następnie zdecydował            

o przekazaniu materiałów na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu           

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. petycji 

przekazanej do załatwienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego przez Radę Miasta Racibórz   

na podstawie Uchwały Nr XLIV/635/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 03.07.2021 r. 

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

UID 688057. 

 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż petycja została złożona przez mieszkańców Raciborza          

do Rady Miasta Racibórz. Zgodnie z § 3 Uchwały Nr XLIV/635/2022 z dnia                            

25 maja 2022 r.. Rada Miasta Racibórz uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

petycji w zakresie pkt 3 – 10 i przekazała petycję do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego w zakresie pkt 8 i pkt 9. Postulaty petycji przekazane do rozpatrzenia        

przez Zarząd dotyczyły: 

  1) przejścia dla pieszych przez ul. Reymonta i Opawską (w zakresie ulicy                        

Reymonta) – pkt 8: 

- odkopanie zasypanego przejścia podziemnego pod ulicą Reymonta – Londzina            

lub utworzenie w tym samym miejscu nowego przejścia dla pieszych, 

- ograniczenie prędkości na ul. Reymonta na odcinku od ronda do nerki do 40 km/h, 

- wybudowanie wzdłuż ul. Reymonta ściany dźwiękochłonnej lub nasadzenie grubego      

i wysokiego żywopłotu, 

- obcinanie istniejącego żywopłotu na wysokości 2,5 m oraz jego pogrubienie 

(dodatkowe nasadzenia), 

 

2) ograniczenia prędkości do 40 km/h na ulicach Opawskiej, Kościuszki, Starowiejskiej i 

Kozielskiej” (w zakresie ulicy Kościuszki) - pkt 9: 

- wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h. 
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Na podstawie Uchwały nr XL/318/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 

2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnej drogi 

wojewódzkiej nr 919 oraz dawnej drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie miasta Racibórz, 

odcinek dawnej drogi wojewódzkiej nr 935, przebiegający od skrzyżowania z drogą krajową 

nr 45 (Ronda Solidarności), ulicami Ks. Londzina, Reymonta, Plac Mostowy,                        

do skrzyżowania (ronda) z DW 919, ulicą Bosacką, Rybnicką do skrzyżowania                       

z ul. Piaskową, położony na terenie miasta Racibórz został pozbawiony kategorii drogi 

powiatowej i zaliczony do kategorii drogi gminnej. W związku z powyższym organem 

właściwym dla rozpatrywania petycji w zakresie pkt 8 jest Prezydent Miasta Racibórz. 

Natomiast ul. Kościuszki w Raciborzu jest odcinkiem drogi powiatowej DP 3548 S,              

w związku z czym organem właściwym do rozpatrywania petycji w tym zakresie jest Zarząd 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego dot. petycji przekazanej do załatwienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

przez Radę Miasta Racibórz na podstawie Uchwały Nr XLIV/635/2022 z dnia 25 maja 2022 

r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 03.07.2021 r., zdecydował: 

1. W zakresie pkt 8 uznać się za organ niewłaściwy do załatwienia petycji i przekazać 

zgodnie z właściwością do Prezydenta Miasta Racibórz.  

2. W zakresie pkt 9 uznać się za organ właściwy i polecić  Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg skierowanie sprawy na najbliższe posiedzenie Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Raciborzu celem zasięgnięcia opinii w tym temacie 

oraz, ze względu na termin rozpatrzenia petycji, o niezwłoczne przekazanie jej stanowiska. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. zakupu 

agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

UID 686733. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Administracyjnego 

dot. zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu           

i wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności, w tym audytu elektrycznego, w celu 

oszacowania parametrów technicznych, jak również kosztów zakupu i montażu agregatu 
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prądotwórczego dla podtrzymania stałego napięcia elektrycznego w serwerowni 

zlokalizowanej na I piętrze bud. B Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz powierzył 

koordynację działań w tym zakresie Referatowi Administracyjnemu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. projektu 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE 

w Raciborzu, etap II” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

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

UID 687909. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną dot. projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu, etap II” realizowanego 

w ramach RPO WSL 2014-2020 i wyraził zgodę na dokonanie stosownych zmian w planie 

finansowym ZSE zgodnie z kalkulacją i propozycjami przesunięć, przedstawionymi przez 

Realizatora – ZSE w Raciborzu: 

• przesunięcie na projekt, środki ZSE w Raciborzu przeznaczone na remonty                   

w wysokości 50 000,00 zł, 

• przesunięcie środków finansowych z budżetu powiatu do ZSE w Raciborzu             

w wysokości 36 797,78 zł na pokrycie pozostałej części wydatków 

niekwalifikowalnych projektu. 

Ponadto Zarząd polecił Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu uzgodnić                  

z opiekunem projektu w Urzędzie Marszałkowskim możliwość wprowadzenia zmian                  

i ich zakres oraz opracować formularz zmian. 

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansów do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLI/319/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata                 

2022 – 2032. 

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

UID 687401. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansów            

do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/319/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia          
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31 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansów do określenia realizacji 

Uchwały  Nr XLI/320/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

UID 687404. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansów                  

do określenia realizacji Uchwały  Nr XLI/320/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia               

31 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały nr XLI/323/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                                

31 maja 2022 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”              

w Raciborzu. 

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

UID 687574. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

do określenia realizacji Uchwały nr XLI/323/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                

31 maja 2022 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                  

w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLI/324/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                                         

31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia kierunku działania Zarządu Powiatu Raciborskiego 

poprzez określenie zasad współpracy Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim                     

oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia 

obwodnica Raciborza”. 

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

UID 687437. 



 

 

20 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji               

i Rozwoju do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/324/2022 Rady Powiatu Raciborskiego         

z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia kierunku działania Zarządu Powiatu 

Raciborskiego poprzez określenie zasad współpracy Powiatu Raciborskiego                                   

z Województwem Śląskim oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji 

zadania pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLI/325/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                              

31 maja 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia od Województwa Śląskiego 

zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych        

na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. 

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

UID 687417. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji               

i Rozwoju do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/325/2022 Rady Powiatu Raciborskiego            

z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia od Województwa 

Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 

zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie  od 1 lipca 2021 r.                    

do 30 czerwca 2024 r. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/322/2022 z dnia 31 maja 

2022 roku – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego         

dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa. 

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

UID 687237. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/322/2022 z dnia 31 maja 

2022 roku – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego       
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dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr 4200/III/165/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Raciborskiego. 

Ww. opinia  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 688323. 

 

Starosta poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną 

opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie absolutorium 

dla Zarządu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok.     

 

W tym momencie zostało przedstawione pismo nr ZP.033.22.2022 z dnia                         

09.06.2022 r. skierowane do Zarządu Powiatu Raciborskiego przez Dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu dot. propozycji przystąpienia do akcji Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku „Promocyjne lato 

2022 w Krainie Górnej Odry” skierowane do Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                 

UID 688367. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem nr ZP.033.22.2022 z dnia 09.06.2022 r. Dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu w związku z otrzymaną propozycją przystąpienia do akcji 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą       

w Rybniku „Promocyjne lato 2022 w Krainie Górnej Odry” wyraził zgodę na przystąpienie 

do w/w akcji. 

 

O godz. 11.45 Starosta zakończył posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:                                                                   Prowadzący posiedzenie: 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym       Starosta 

      

Beata Roesler            Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 czerwca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 czerwca 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 zmiany rocznego planu finansowego 

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

2022. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej      

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert                            

pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych           

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 

objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem       

do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego Projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia formy i trybu udzielania przez Powiat Raciborski 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 


