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OR.IV.0022.1.6.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 12/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2019 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. Posiedzenie rozpoczęło się po zakończeniu sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego, o godz. 16.50. Jednocześnie Starosta poinformował, że przyjęcie protokołu  

z posiedzenia w dniu 29 stycznia 2019 r. nastąpi w trakcie kolejnego posiedzenia.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza 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.  

Na wniosek Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem 

do sukcesu”. 

  Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecna w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska) – 4 głosami 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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Ad. 1 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 

budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

428546. 

Mając na uwadze, że na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. została podjęta Uchwała  

Nr IV/44/2019 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 

Raciborskiego, Starosta wniósł autopoprawkę do § 1 ww. projektu uchwały, który otrzymał 

brzmienie: 

„§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 listopada 

2018 r. w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z późn.zm.,  

w ten sposób, że: 

1) § 3 ust. 1 pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„w zakresie określonym w art. 54 ustawy o finansach publicznych: 

Skarbnik Powiatu Raciborskiego Roman Nowak, Kierownik Referatu Księgowości i Płac  

- Główny Księgowy Starostwa Józefa Kuzdrowska”; 

2) § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Dyrektor Mirosław Ruszkiewicz, a w razie nieobecności Dyrektora Zastępca Dyrektora 

Małgorzata Łaszczewska.”. 

 

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

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, po wniesieniu na wniosek Starosty 

autopoprawki do § 1 oraz drobnej autopoprawki redakcyjnej do § 3. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb 

Zatrudnienia kluczem do sukcesu”. 

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

429124. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie,  

w latach 2019 - 2021, Powiatu Raciborskiego jako partnera do projektu pn. „Szkolenia  

dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu”. Liderem projektu będzie 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Projekt zostanie złożony w ramach ogłoszonego 

przez Komisję Europejską Programu Erasmus+ na rok 2019. 

W ramach projektu WUP w Katowicach zamierza zawrzeć umowę konsorcjum  

z Powiatowymi Urzędami Pracy z Zabrza, Chorzowa, Jastrzębia – Zdroju, Myszkowa  

oraz Raciborza. W ramach partnerstwa, którego WUP w Katowicach będzie koordynatorem, 

uczestnicy zamierzają zorganizować cztery wyjazdy szkoleniowe do krajów Unii Europejskiej 

dla łącznie 50 uczestników. Szkolenia obejmować będą zagadnienia związane z rynkiem 

pracy, aktywizacją zawodową osób długotrwale bezrobotnych oraz narażonych  

na wykluczenie społeczne, a także nowymi metodami pracy z klientami urzędu. 

Projekt nie przewiduje przepływów finansowych pomiędzy partnerami. Koordynator projektu 

zapewni obsługę prawno – organizacyjną i finansowo – księgową w zakresie niezbędnym  

dla potrzeb realizacji projektu przez konsorcjum. Planuje się, iż projekt realizowany będzie  

do dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Jednocześnie w projekcie uchwały udziela się pełnomocnictwa Mirosławowi Ruszkiewiczowi 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do podejmowania wszelkich czynności 

związanych z projektem pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem 

do sukcesu”. 

Wicestarosta wniósł autopoprawkę do § 2, który otrzymał brzmienie: 

„§ 2. 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do podejmowania wszelkich czynności związanych 

z: 

1) przygotowaniem i złożeniem projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb 

Zatrudnienia kluczem do sukcesu”; 

2) realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia 

kluczem do sukcesu”. 
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2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do udzielenia dalszych  

pełnomocnictw przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu”, 

po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 2.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

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 29 stycznia 2019 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2019 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem  

do sukcesu”.  


