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OR.IV.0022.1.46.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 200/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 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 Wicestarosty Marka Kurpisa  

oraz przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

Damiana Knurę. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05, 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. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat  

za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

2) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. dodatkowej składki członkowskiej 

na rok 2023 dla Powiatu Raciborskiego w Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

które omówione zostaną w pkt 5 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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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 198/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 2022 r.  

2. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

według stanu na dzień 30.09.2022 r. – referuje Prezes Zarządu Damian Knura. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

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

29 listopada 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 198/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 198/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 listopada 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił  Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

Damiana Knurę o omówienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu  
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dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 30.09.2022 r. 

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

715588. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura (dalej: Prezes 

Zarządu) przedstawił sytuację ekonomiczno-finansową Spółki na dzień 30 września 2022 r., 

bieżącą na koniec października br. oraz prognozowaną na zakończenie roku 2022.  

Wyjaśnił, że względu na wydłużone terminy zatwierdzenia rekompensaty z tytułu 

świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego w przedstawionej informacji wykazano 

ujemny wynik na koniec III kwartału br. Po zatwierdzeniu rekompensaty, wrzesień 2022 r. 

zakończy się wynikiem dodatnim. Prezes Zarządu przekazał, że Spółka utrzymuje płynność 

finansową i terminowo reguluje swoje zobowiązania. W stosunku do miesięcy szkolnych  

z I półrocza zwiększyła się liczba pasażerów w autobusach (powrót uczniów do zajęć 

stacjonarnych w szkołach) spowodowało to automatyczny wzrost przychodów, szczególnie  

z biletów ustawowo-ulgowych. Przychody z działalności komercyjnej Spółki, tj. wynajmy, 

przewozy poza Powiatem Raciborskim i Wodzisławskim oraz przewozy pracownicze 

stopniowo zyskują zainteresowanie pasażerów i zwiększają poziom w przychodach Spółki.  

Z powodu wojny oraz ogólnego kryzysu nadal utrzymuje się bardzo wysoka cena oleju 

napędowego. Wzrost ceny paliwa przeniósł się jednocześnie na wzrosty cen usług oraz części 

i materiałów eksploatacyjnych uzależnionych od dostawców zewnętrznych. 

Prezes Zarządu dodał, że sytuacja kadrowa Spółki w grupie kierowców autobusowych jest 

stabilna, a Spółka pozyskała dofinansowanie kursu dla osób chętnych do pracy na stanowisku 

kierowcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powoli stabilizuje się sytuacja w grupie 

zawodowej mechaników. Następnie Prezes Zarządu przedstawił dane nt. posiadanego taboru 

autobusowego Spółki i poinformował o działaniach mających na celu pozyskanie środków 

zewnętrznych na jego zakup. Poinformował, że w ostatnim czasie Spółka zakupiła autobus 

używany w bardzo dobrym stanie za 90 000,00 zł netto.  

W związku z inwazją sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Zarząd Powiatu  

Raciborskiego analizował możliwości udzielenia pomocy rzeczowej w postaci przekazania 

autobusu narodowi dotkniętemu działaniami zbrojnymi jako wyraz solidarności i wsparcia  

w tej tragicznej sytuacji. Prezes Zarządu przychylił się do ww. propozycji, potwierdzając 

możliwość przekazania autobusu na rzecz miasta partnerskiego Horishni Plavni. Dalsze 
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decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po ustaleniu przez Starostę szczegółów z Burmistrzem 

Miasta Horishni Plavni.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przyjął kwartalną informację  

o sytuacji według stanu na dzień 30 września 2022 r. 

O godz. 08.35 Prezes Zarządu opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

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 (rezerwa). 

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

718480. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami. 

Ponadto zapoznał zebranych z propozycjami zmian w budżecie na 2022 rok przedłożonymi  

przez poszczególne jednostki organizacyjne (ZSO Nr 1 w Raciborzu, CUW w Raciborzu, 

DPS „Złota Jesień” w Raciborzu). Po dyskusji, Zarząd postanowił, że do ich ponownego 

omówienia powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

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

718481. 
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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 4 Członków – 4 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 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 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 

718482. 

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 4 Członków – 4 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 Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

718483. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 
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Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych. 

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

717870. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych. 

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

 

Ad. 4 

 

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 

718498. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych  

na 2022 rok: Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. złożenia wniosku 

w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona zabytków  

na 2023 rok na przeprowadzenie prac konserwatorskich organów kaplicy Zamku 

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

717156. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku  

o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

na przeprowadzenie prac konserwatorskich organów kaplicy Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu w terminie do 28 listopada 2022 r. z założeniem wysokości dofinansowania  

na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych. O złożeniu wniosku zostanie również 

poinformowany Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 718404. 

 

Starosta zaprezentował Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z 17 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2022. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 719196. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą nr 14/XIV/2022 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z 17 listopada 2022 r.  

i postanowił o zgłoszeniu na sesji w dniu 29 listopada 2022 r. autopoprawki do uzasadnienia 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2022. 

 

Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Biura Obsługi Starosty  

Sylwia Sitarz, która omówiła zaproponowane przez Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu zmiany w cenniku biletów wstępu oraz wysokości opłat za korzystanie  

z urządzeń i obiektów na Zamku. 

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

718669. 

Po  dyskusji oraz analizie przedmiotowego projektu uchwały Zarząd Powiatu Raciborskiego 

uznał, że celowym jest, aby z dniem 1 grudnia 2022 r. zmianie uległa jedynie zaproponowana  

przez Dyrektora Zamku wysokość opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu oraz § 3.  

Mając na uwadze powyższe Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności 

publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

Nawiązując do propozycji zmian cennika biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu 

Zarząd polecił Dyrektorowi przedstawić analizę ekonomiczną, która była podstawą  

do propozycji nowego cennika (w tym m.in. ilości sprzedanych biletów z podziałem  

na rodzaje, dochodów uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów w okresie 

od stycznia do października br.). Jednocześnie określił, że do omówienia propozycji zmian  

w tym zakresie powróci na jednym z kolejnych posiedzeń z udziałem Dyrektora.  

 

W tym miejscu, o godz. 09.15 Starosta zarządził krótką przerwę w posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.  
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Po przerwie, Starosta powrócił do omówienia karty informacyjnej Wydziału Organizacyjnego 

dot. dodatkowej składki członkowskiej na rok 2023 dla Powiatu Raciborskiego w Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

która była przedmiotem obrad na poprzednim posiedzeniu. Przypomniał, że dodatkowa 

składka członkowska – celowa została ustalona na potrzeby opracowania Planu 

Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

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

716162. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

dot. dodatkowej składki członkowskiej na rok 2023 dla Powiatu Raciborskiego w Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego  

do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego, którego łączna wartość w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego wynosi 

700 000,00 zł. Dodatkowa składka członkowska – celowa w wysokości 50 363,00 zł  

na potrzeby opracowania ww. planu zostanie zapłacona ze środków zabezpieczonych  

w budżecie Powiatu na 2022 r.  

 

O godz. 09.45 na posiedzenie został poproszony Geodeta Powiatowy Piotr Blochel,  

który udzielił zebranym szczegółowych informacji związanych z: 

1) tworzeniem numerycznej mapy ewidencji gruntów,  

2) cyfryzacją dokumentów geodezyjnych,  

3) tworzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  i bazy danych obiektów 

topograficznych 

w zakresie prac wykonanych przez pracowników Wydziału Geodezji tut. Starostwa  

oraz zlecanych na zewnątrz.  

Ponadto Geodeta Powiatowy udzielił wyjaśnień w zakresie aneksowania umów związanych  

z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a które dotyczą zmiany 

terminu realizacji umów.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd uznał za celowe zmianę regulaminu zamówień 

publicznych udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu tak, aby projekty aneksów do umów udzielanych w tym trybie 

były każdorazowo analizowane i akceptowane przez pracowników zatrudnionych  
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na stanowisku pracy ds. zamówień publicznych w celu wykluczenia sytuacji dokonania zmian 

umów zawartych przez Powiat Raciborski niedozwolonych na gruncie obowiązujących 

przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej (np. istotna zmiana w umowie pierwotnej nosząca 

znamiona renegocjacji, możliwa do przewidzenia, nieoparta na obiektywnych 

okolicznościach itp.). 

O godz. 10.05 Geodeta Powiatowy opuścił posiedzenie.  

 

Starosta o godz. 10.10. 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 22 listopada 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 


