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OR.IV.0022.1.42.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 196/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 października 2022 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

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. Starosta poinformował o nieobecności Sekretarza Powiatu  

Beaty Bańczyk i Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz.  

Posiedzenie rozpoczęło się po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego,  

tj. po godz. 16.35, odbyło się w budynku A, na I piętrze, w sali Zarządu.  

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Skarbnika Powiatu do zreferowania punktu nr 1 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. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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Ad. 1 

 

Mając na uwadze, że na sesji w dniu 25 października 2022 r. została podjęta Uchwała  

Nr XLV/354/2022 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

713708. 

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 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

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. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 2022 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 


