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OR.IV.0022.1.41.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 195/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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 Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk 

oraz Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz. Jednocześnie przekazał,  

że w posiedzeniu będzie brał udział Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.00, 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.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 20 października 2022 r. nastąpi w trakcie 

posiedzenia, które zaplanowano na początku listopada 2022 r.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o opinie Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 października 

2022 r., które przedstawione zostaną w końcowej części protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianie, 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, Skarbnika Powiatu do zreferowania 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 
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nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Starosta poinformował, że istnieje konieczność, aby po zakończeniu sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

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

713562. 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych Aleksander Kasprzak.  

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

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz jego 

przekazaniem na sesję, która odbędzie się w listopadzie 2022 r.? 

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 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w listopadzie 2022 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przedłożyć na posiedzenie w lutym 2023 r. sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 

dotyczącego prowadzenia na terenie powiatu raciborskiego ośrodka interwencji kryzysowej  

w roku 2022.  

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu w zakresie 

spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

713706. 

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.  

 

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 

713707. 

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.  
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Po zmianach, 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 uchwały dotyczącej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Raciborskim. 

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

713241. 

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

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. 

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

713567. 

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

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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W tym miejscu Wicestarosta – Przewodniczący komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przedstawił bieżące informacje  

w przedmiotowej sprawie.  

Przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu w dniu 20 października 2022 r. 

została powołana komisja konkursowa. Komisja konkursowa opracowała i przyjęła regulamin 

konkursu, na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą. Ponadto komisja konkursowa opracowała i przyjęła projekt 

ogłoszenia o konkursie. Ww. dokumenty zostały przyjęte w drodze korespondencyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz z regulaminem przeprowadzenia konkursu 

opracowanym i przyjętym przez komisję konkursową w drodze korespondencyjnej,  

które zostały przedłożone przez Przewodniczącego komisji konkursowej. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora 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 

713453. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora 

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

Rostka w Raciborzu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora 

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

Rostka w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta – Przewodniczący komisji stypendialnej do wstępnej oceny wniosków  

o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 
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pielęgniarstwo zapoznał zebranych z protokołem komisji stypendialnej, która obradowała  

w dniach 19 i 24 października 2022 r. Przekazał, że w wyznaczonym terminie wpłynęło  

12 wniosków o przyznanie stypendium. Po analizie komisja stypendialna stwierdziła,  

że 10 ze złożonych wniosków (wniosek nr 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12) złożyły osoby zatrudnione 

obecnie w Szpitalu na stanowisku pielęgniarki. W toku dyskusji zwrócono uwagę,  

że jest to stan niezgodny z § 2 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących 

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo zobowiązując jednocześnie Kierownika 

Referatu Spraw Społecznych, aby wystąpił do radcy prawnego tut. Starostwa  

o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

Zapoznając się z zawartością merytoryczną wniosków komisja stypendialna stwierdziła,  

że wszystkie wnioski złożyli studenci pierwszego roku studiów II stopnia. Po dyskusji,  

ww. komisja stwierdziła, że do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarskim w zakładzie opieki 

zdrowotnej wymagane jest ukończenie studiów I stopnia (licencjat), a studnia II stopnia są 

studiami podnoszącymi posiadane kwalifikacje, nie są wymagane do pracy na stanowisku 

pielęgniarskim i jeżeli mają być dotowane, to powinno się to odbywać na poziomie 

pracownik-pracodawca, a nie stypendialnym. W związku z powyższym komisja stypendialna 

postanowiła, że zaproponuje Zarządowi dokonanie stosownej zmiany ww. uchwały. 

Analizując wnioski nr 1 i 5 komisja stwierdziła, że są to wnioski osób, które nie są 

zatrudnione w Szpitalu oraz iż nie zawierają one zaświadczenia z uczelni o średniej ocen 

uzyskanej za III rok studiów pierwszego stopnia dla studentów I roku studiów drugiego 

stopnia, w związku z czym nie spełniają wymogów formalnych.  

W trakcie posiedzenia w dniu 24 października 2022 r. członkowie komisji stypendialnej 

omówili otrzymane wcześniej, drogą e-mailową, stanowisko radcy prawnego tut. Starostwa  

i uznali, że w ocenie komisji wnioski nr 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 nie spełniają wymogów 

formalnych, gdyż są złożone przez osoby do których nie był adresowany nabór.   

Mając na uwadze powyższe komisja zaproponowała Zarządowi nie przyznawanie stypendiów 

w roku akademickim 2022/2023. Ponadto proponuje, aby uchwała określająca zasady 

przyznawania stypendium dopuszczała możliwość wezwania studentów składających wnioski 

o ich uzupełnienie. Jednocześnie komisja zasugerowała, aby przeprowadzić ponowny nabór 

wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2022/2023. 
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Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nie przyznania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej  

na kierunku pielęgniarstwo. 

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

713881. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nie przyznania stypendiów  

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 nie przyznania stypendiów  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

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

Jednocześnie Zarząd po zapoznaniu się z protokołem komisji stypendialnej, powołanej  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo z dnia 24 października 2022 r. przyjął 

propozycje komisji dotyczące przygotowania zmian zapisów Uchwały Nr XLIII/342/2022 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania 

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

Uznał za celowe uszczegółowienie obecnie funkcjonującego „regulaminu”, w tym przede 

wszystkim przyjął za słuszną sugestię, że osoby obecnie zatrudnione w Szpitalu  

na stanowisku pielęgniarka lub pielęgniarz nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.  

W związku z brakiem wyłonienia kandydatów do przyznania stypendium oraz po uchwaleniu 

„nowych” zasad Zarząd ponownie ogłosi nabór wniosków o przyznanie stypendiów  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. Poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 
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rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:  

 

1) Prowadzenie w 2023 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5;  

2) Prowadzenie w 2023 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku 

przy ul. Klasztornej 9. 

 

Jak dodał Starosta ww. zadania publiczne realizowane będą w terminie od dnia 1 stycznia 

2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

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

713634. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 realizacji projektu w ramach programu 

konkursowego pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe. 

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

713077. 

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

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  
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Panu Maciejowi Malinowskiemu do realizacji projektu w ramach programu konkursowego 

pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Panu Maciejowi 

Malinowskiemu do realizacji projektu w ramach programu konkursowego pn. „Drewno jest  

z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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. Przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej otrzymano 

dodatkowe zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

713626. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych  

na 2022 rok: Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. aktualizacji kwot 

dotacji dla szkół i placówek niepublicznych. 

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

713485. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z obliczeniami dot. zaktualizowanej kwoty 

dotacji dla szkół i placówek niepublicznych (kwota roczna), obejmującymi wszystkie 

tegoroczne zwiększenia subwencji, przypadające miesięcznie na 1 ucznia/słuchacza szkół  

i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat 

Raciborski obowiązujące od 1 listopada 2022 r., z wyrównaniem dotacji od stycznia br.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji rozważyć, aby w 2023 r. 

wyznaczeni pracownicy Referatu oraz Wydziału Finansowego, a także Audytor Wewnętrzny 
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przeprowadzili kontrolę pobierania oraz wykorzystywania dotacji udzielanych przez Powiat 

Raciborski szkołom i placówkom niepublicznym. 

 

Starosta zapoznał zebranych z opiniami Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 października 2022 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 713939. 

 

O godz. 10.15 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki:  

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 

2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 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 uchwały dotyczącej 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nie przyznania stypendiów  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Panu Maciejowi Malinowskiemu do realizacji projektu w ramach programu 

konkursowego pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe. 


