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OR.IV.0022.1.38.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 192/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 października 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 Kierownika Biura Obsługi Starosty 

Sylwii Sitarz. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.05, 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 rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały, tj.: 

1) decyzję Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.,  

2) petycję mieszkańców Pogrzebienia dotyczącą remontu ul. Lubomskiej prowadzącej  

z Pogrzebienia do Lubomi, 

3) deklarację Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 27 września 2022 r. dotyczącą 

podjęcia działań mających na celu wszechstronną współpracę między Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Nakielskim,  

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – grant”,  

5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

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

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok,  

7) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

na lata 2021-2024,  

które omówione zostaną w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem 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 

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 191/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

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

11 października 2022 r. o godz. 10.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 191/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 191/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 września 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu 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 wraz z autopoprawkami. 

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

709510. 

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 5 Członków – 5 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 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 wraz z autopoprawkami.  

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

709520. 

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 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 
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zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

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.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji stypendialnej do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

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

709025. 

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

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnej  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu Panu Maciejowi Malinowskiemu do przystąpienia do projektu mobilności 

uczniów i kadry KA122-SCH realizowanego w ramach programu ERASMUS+  

wraz z pismem Dyrektora w powyższej sprawie.  

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

708180, a pismo Dyrektora pod numerem UID 708199.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Panu Maciejowi Malinowskiemu do przystąpienia do projektu mobilności uczniów i kadry 

KA122-SCH realizowanego w ramach programu ERASMUS+?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  
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Panu Maciejowi Malinowskiemu do przystąpienia do projektu mobilności uczniów i kadry 

KA122-SCH realizowanego w ramach programu ERASMUS+. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

709392. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu na 2022 rok. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2022 r.”. Członkowie Komisji nie doszukali się uchybień oraz nie wnieśli uwag  

do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.  

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 708993. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. 

o  godz. 08.30 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 708991. 

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił decyzję Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 

2022 r. polecającą Zarządowi Powiatu Raciborskiego zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy 

polegającą na: 

1) zakwaterowaniu; 
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2) zapewnieniu całodobowego wyżywienia zbiorowego; 

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi 

lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub miejsc, 

w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, albo miejsc pośrednich,  

z których będzie realizowany dalszy transport do punktu docelowego, w którym 

obywatelom Ukrainy udzielana będzie opieka medyczna;  

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 

transportu umożliwiającego transporty osób leżących lub przeznaczonego dla osób  

z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których 

mowa w pkt 1-3;  

5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.  

Realizacja ww. zadań zostanie sfinansowana przez Wojewodę Śląskiego ryczałtowo.  

Jak przekazał Starosta z dniem wydania niniejszej decyzji została uchylona Decyzja 

Wojewody Śląskiego o nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.  

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 709676. 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z ustaleniami, jakie miały miejsce na Konwencie 

Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się w dniach 21-22 września br. w Powiecie 

Tarnogórskim, a dotyczyły finansowania przez Wojewodę Śląskiego pomocy obywatelom 

Ukrainy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z decyzją Wojewody Śląskiego  

nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. polecającą zapewnić pomoc obywatelom 

Ukrainy i przekazał Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

do realizacji.  

Skarbnik Powiatu ponownie zwrócił uwagę na problem związany z finansowaniem pomocy 

obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w naszym powiecie, gdyż Wojewoda Śląski 

przekazuje te środki z opóźnieniem.  

Zarząd uznał za celowe, aby w aneksach zawartych z dniem 30 września 2022 r.  

ze zleceniobiorcami, którzy zapewniają pomoc obywatelom Ukrainy zastrzec,  

że wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności określonych w umowie będzie płatne 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę, niezwłocznie  

po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Śląskiego. 
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Ponadto Zarząd postanowił, że w przypadku utrzymywania się problemów z terminowym 

przekazywaniem środków, z budżetu Powiatu Raciborskiego będą prefinansowane wydatki  

na pomoc obywatelom Ukrainy za jeden okres udzielanej pomocy. 

Mając na uwadze rosnące problemy powiatu związane z finansowaniem pomocy obywatelom 

Ukrainy, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

przygotować propozycję wystąpienia w tej sprawie, które zostanie skierowane do Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Powiatów Polskich. 

 

Starosta omówił petycję mieszkańców Pogrzebienia dotyczącą remontu ul. Lubomskiej 

prowadzącej z Pogrzebienia do Lubomi, otrzymaną w dniu 30 września 2022 r.  

Ww. petycja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 709493. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z petycją mieszkańców Pogrzebienia  

dot. remontu ul. Lubomskiej prowadzącej z Pogrzebienia do Lubomi, otrzymaną  

w dniu 30 września 2022 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju ustosunkować 

się i przedstawić propozycję rozpatrzenia petycji w terminie do 21 października 2022 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z deklaracją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 27 września 

2022 r. dotyczącą podjęcia działań mających na celu wszechstronną współpracę między 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Nakielskim. Jednocześnie pokrótce przedstawił 

najważniejsze ustalenia z obchodów 10-lecia partnerstwa Powiatu Raciborskiego i powiatu 

Elbe-Elster, jakie miały miejsce w dniach 29 września – 1 października br. na terenie naszego 

powiatu. W uroczystości udział wzięły delegacje reprezentujące pozostałych „partnerów” 

Powiatu Raciborskiego, a także zaprzyjaźniony od dawna Powiat Nakielski.  

Ww. deklaracja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 710184. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem działań mających na celu rozpoczęcia wspólnych 

działań zmierzających do sformalizowania współpracy między Powiatem Raciborskim  

a Powiatem Nakielskim? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął zaproszenie do rozpoczęcia wspólnych działań 

zmierzających do sformalizowania współpracy między Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Nakielskim. 
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Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd polecił wyznaczonemu pracownikowi Wydziału 

Organizacyjnego przygotowanie propozycji obszarów, w których mogłaby zostać nawiązania 

współpraca, harmonogramu wizyt na rok 2023 i związanych z tym kosztów. Jednocześnie, 

wspólnie z Referatem Inwestycji i Rozwoju, polecił rozeznanie możliwości sfinansowania 

poszczególnych obszarów ze środków zewnętrznych.   

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – grant”. Przypomniał, że dnia 22 marca  

2022 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Dnia 30 września 2022 r.  

na stronie internetowej PFRON ukazała się informacja, iż Zarząd PFRON podjął decyzję  

w sprawie udzielenia grantów w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. 

Pozyskane środki finansowe w ramach ww. projektu pozwolą, przy wsparciu Powiatu 

Raciborskiego, zabudować na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu windę  

dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu „-1” oraz dostosować toaletę do potrzeb tych 

osób. W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Panu Robertowi 

Myśliwemu do podpisywania, zatwierdzania oraz podejmowania wszelkich działań 

związanych z realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. 

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

709689. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że obecnie w budżecie Powiatu Raciborskiego nie zostały 

zabezpieczone środki na wkład własny na realizację zadania w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu. Ponadto Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z informacją o wykazanych  

przez dyrektorów brakach na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Po dyskusji, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji dokonać analizy arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, celem wyjaśnienia powodów wykazanych 

braków. Termin – 14 października 2022 r.  

Ponadto Zarząd polecił, aby Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i Wydział 

Finansowy dokonał analizy środków na wynagrodzenia za 9 miesięcy br.  

oraz prognozowanych braków do końca 2022 r. Jednocześnie zgodził się z propozycją 
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Skarbnika Powiatu, aby do momentu wyjaśnienia powyższej sytuacji nowe inwestycje 

powiatowe, które nie zostały rozpoczęte, zostały wstrzymane. 

W trakcie dyskusji zauważono, że zarówno inwestycja w PCS-ie dotycząca budowy windy 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowania toalety do potrzeb tych osób, na którą 

złożono wniosek do PFRON-u, jak również w tut. Starostwie, gdzie ogłoszono zapytanie 

ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją na remont pomieszczeń 

w Wydziale Komunikacji i Transportu nie są inwestycjami nowymi, gdyż planowano je 

wcześniej. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wstępnie zapoznał się z projektem uchwały w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – grant” i postanowił, że powróci  

do jego omówienia na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

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 

710180. 

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 planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

710176. 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok?  
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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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 na lata 2021-2024. 

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

710177. 

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

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2024? 

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

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

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2024. 

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

 

O godz. 12.05 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 



 

 

11 

Załączniki:  

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 października 

2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 października 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 powołania Komisji stypendialnej  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Panu Maciejowi Malinowskiemu do przystąpienia do projektu mobilności uczniów  

i kadry KA122-SCH realizowanego w ramach programu ERASMUS+. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2024. 

 


