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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.9.2022                                                                             VI kadencja 

                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XLIV/2022 

z  XLIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 września 2022  r. 

                                       w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

 

Pełny przebieg obrad XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/3589c7ab-12d7-4e0e-b8bf-f2c142341497 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 27 września 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 27 września 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XLIV/348/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

2. XLIV/349/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

3. XLIV/350/2022 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

4. XLIV/351/2022 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2022. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/3589c7ab-12d7-4e0e-b8bf-f2c142341497
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5. XLIV/352/2022 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

            Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

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

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na realizację tych zadań w roku 2022. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

14. Wolne wnioski i informacje. 
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15. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (zwany dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:00 otworzył obrady XLIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Przywitał radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących 

transmisję online oraz zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 

20 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały.  

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie   

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 2022 r. 

zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.9.2022 z dnia 27 września 2022 r. Zarząd Powiatu wnosi 

o wprowadzenie: 

- nowej wersji projektu w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

- nowej wersji projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, 

- nowej wersji projektu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Jednocześnie Zarząd wnosi o wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał, 

przekazanych pismem nr OR.IV.0022.3.9.2022 z dnia 15 września 2022 r.  

 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert oraz Skarbnik Powiatu 

Roman Nowak omówili zmiany wprowadzone w projekcie uchwały w sprawie dokonania 
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zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz 

projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 

rok. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z propozycją wprowadzenia 

zmian w powyższych uchwałach przed pkt 7 zostanie zaproponowana przerwa w celu 

zapoznania się z zmianami przez radnych.  

Wicestarosta omówił nową wersję projektu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

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

Raciborski. 

 

 W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Łukasz Mura, Członek Zarządu Andrzej 

Chroboczek oraz radny Ryszard Frączek – liczba radnych 23. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:              19 

Przeciw:    1 

Wstrzymało się:           3 

 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Ryszardowi Frączkowi za jego pośrednictwem.  

Radny Ryszard Frączek zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XLIII sesji z dnia 30 sierpnia 2022 r. został przygotowany i wyłożony do 

wglądu w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  
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Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:   1 

 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Andrzejowi Chroboczkowi za jego pośrednictwem.  

Radny Andrzej Chroboczek zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Protokół został przyjęty.  

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Adriana Plurę, Pawła Płonkę, Artura Wierzbickiego. 

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:    2 

 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

Ad 5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 31 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 15 września 2022 r. (zał.nr 4). 
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 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 16 września 2022 r. do 27 września 2022 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 

W dalszej części wystąpienia Starosta również przedstawił informacje dotyczące 

rozpoczętych i zrealizowanych inwestycjach na terenie powiatu raciborskiego. Następnie 

przedstawił informacje nt. wsparcia Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu 

raciborskiego oraz dofinansowania DPS „Dom św. Notburgi” w Raciborzu przy ul. Jagiełły.  

 

Głos w tym punkcie obrad zabrała: 

- radna Elżbieta Biskup. 

 

Ad 6.  Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr 4200/III/190/2022 z dnia 

13 września 2022 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku (zał. nr 6).   

 Przewodniczący Rady również podkreślił, że materiały związane z wykonaniem 

budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r. szczegółowo zostały omówione na 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz poddane kontroli przez Komisję 

Rewizyjną.   

 Przewodniczący Rady przed rozpoczęciem omawiania kolejnego punktu 

zaproponował 15 minutową przerwę w obradach w celu zapoznania się z nowymi wersjami 

projektów uchwał w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok.  

 Radni jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady.  

 Przewodniczący Rady o godz. 15:35 zarządził przerwę w obradach sesji.  

 

O godz. 15:55 Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 
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Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Łukasz Mura, 

- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Franciszek Marcol, 

- radny Ryszard Frączek, 

- radny Tomasz Kusy. 

 

Przewodniczący Rady po wysłuchaniu dyskusji, zarządził przerwę w obradach w celu 

sformalizowania przez Komisję Uchwał i Wniosków, wniosku radnego Franciszka Marcola. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 16:15 zarządził przerwę w obradach sesji.  

 

O godz. 16:25 Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.  

 

Salę narad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Franciszka Marcola 

o wycofanie z porządku obrad autopoprawki Zarządu z projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 

oraz z projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2022 rok i jednoczesne zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym poświęconej tej tematyce 

(ze szczególnym uwzględnieniem omówienia zakresu prac zleconych w postępowaniu 

przetargowym) poprzedzonej posiedzeniem komisji budżetowej, na którym również 

te kwestie zostaną poddane dyskusji i zaopiniowaniu przez radnych. 

 

Głosowanie:  

Za: 9  

Przeciw: 13  

Wstrzymało się: 0  

 

Rada Powiatu Raciborskiego odrzuciła wniosek o wycofanie z porządku obrad 

autopoprawki zarządu z projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 oraz z projektu uchwały w sprawie 
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dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok i jednoczesne zwołanie sesji 

w trybie nadzwyczajnym poświęconej tej tematyce (ze szczególnym uwzględnieniem 

omówienia zakresu prac zleconych w postępowaniu przetargowym) poprzedzonej 

posiedzeniem komisji budżetowej, na którym również te kwestie zostaną poddane dyskusji 

i zaopiniowaniu przez radnych. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że trwa omawianie pkt 7 tj. Podjęcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

 

Głos w dyskusji zabrał: 

- radny Tomasz Kusy, 

- Skarbnik Powiatu Roman Nowak, 

- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert, 

- Członkini Zarządu Ewa Lewandowska, 

- radna Elżbieta Biskup, 

- radny Franciszek Marcol, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Artur Wierzbicki, 

- radny Roman Wałach, 

- radny Ryszard Frączek, 

- radny Łukasz Mura, 

- radny Paweł Płonka, 

- radny Adrian Plura, 

- Przewodniczący Rady Adam Wajda. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

   Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       13 

Przeciw:                3  

Wstrzymało się     6 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XLIV/348/2022 w sprawie dokonania 

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

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       13 

Przeciw:                2  

Wstrzymało się     7 

 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIV/349/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   

  

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że została wprowadzona autopoprawka do podstawy 

prawnej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, winno być t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 633 z późn. zm. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       22 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    0 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIV/350/2022 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022. 

 

 Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady poinformował, że Powiatowa Rada 

ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt 

uchwały. Przedmiotowa informacja zostanie zawarta w treści uzasadnienia. 

 

         Członkini Zarządu Ewa Lewandowska opuściła salę narad – liczba radych 21. 

         Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    0 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIV/351/2022 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na realizację tych zadań w roku 2022. 

  

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska dołączyła do obrad sesji – liczba radnych 22. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się:      0 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIV/352/2022 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

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

Powiat Raciborski. 

 

Ad 12. Interpelacje i zapytania. 

 

 Radna Elżbieta Biskup złożyła interpelację dotyczącą funkcjonowania oraz 

poniesionych kosztów związanych z nowo utworzoną jednostką organizacyjną jaką jest 

Centrum Usług Wspólnych (zał.7). 

 Następnie radny Adrian Plura złożył interpelację dotyczącą funkcjonowania 

i finansowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (zał.8). 

 Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak złożył interpelację dotyczącą 

przebiegu prac przygotowawczych do budowy mostu na rzece Odrze w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 421 (zał.9). 

 

Salę narad opuściła radna Elżbieta Biskup – liczba radnych 21. 

 

Następnie głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Łukasz Mura, 

- radny Szymon Bolik, 

- radny Roman Wałach. 
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 Radny Łukasz Mura zwrócił się z prośbą o sprostowanie informacji dotyczących 

źródła finansowania inwestycji w Gminie Krzyżanowice – droga Hanowiec, które zostały 

opublikowane przez lokalne media. Radny podkreślił, że mieszkańcy powinni uzyskać 

rzetelne informacje skąd pochodzą środki finansowe na realizacje powyższego zadania.  

 Starosta odniósł się do powyższej prośby radnego. 

 Radny Roman Wałach poruszył kwestię remontu ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu. 

Podkreślił, że Miasto Racibórz oczekuje złożenia wniosku przez Powiat. 

 Starosta odniósł się do powyższej wypowiedzi radnego. 

  

Ad 18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że podczas 

obrad XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego został poddany pod głosowanie wniosek 

radnego Franciszka Marcola.  

 

Ad 19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Roman Wałach, 

- radny Tomasz Cofała, 

- radny Franciszek Marcol, 

- Starosta Grzegorz Swoboda. 

 

 Radny Roman Wałach poruszył kwestię przetargu dotyczącego realizacji inwestycji 

związanej z projektem pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru 

e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu odniósł się do 

wypowiedzi radnego. 

 Radny Tomasz Cofała poprosił o udzielenie informacji dotyczących przekazania 

środków finansowych z budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu. 

 Odpowiedź na zapytanie została udzielona przez Starostę oraz Dyrektora Szpitala. 

 Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  
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Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 25 października 2022 r. o godz. 

15:00 w Starostwie Powiatowym  w Raciborzu.  

Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady na 2022 r. tematem kolejnej sesji będzie:  

„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”. 

Starosta Grzegorz Swoboda zaprosił wszystkich radnych na obchody 10 -lecia Partnerstwa 

Powiatu Raciborskiego i powiatu Elbe – Elster, które odbędą się 30 września 2022 r. o godz. 

16.00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

 

Ad 20.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XLIV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 18:10. 

 

Na tym protokół zakończono.  

  

 

Protokołowała:  

Inspektor   

w Wydziale Organizacyjnym  

Magdalena Kolorz     

 

 

        Przewodniczący Rady  

 

        Adam Wajda 


