
UCHWAŁA NR 54/264/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane

w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski,

liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 32  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej  kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
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 działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały – kierowanymi na adres: Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: edukacja@powiatraciborski.pl.

4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
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1)rozpoczęcie konsultacji 29.11.2019 r.,

2)zakończenie konsultacji 06.12.2019 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Danuta Miensopust Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 103,

- tel: 32 45 97 305, fax: 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca Prawny

Dominika Fojcik-Knura

Starosta

Grzegorz Swoboda
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UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 

2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Śl.  z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 

projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia 

organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

          KIEROWNIK 

 REFERATU EDUKACJI                                                WICESTAROSTA 

 

     Danuta Miensopust                                                        Marek Kurpis 
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Załącznik nr 1                                                                                    
do Uchwały Nr 54/264/2019                                                                            
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                              
z dnia 26 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 4 i art. 161 ust 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane 
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, liczba punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Raciborzu, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie 

 

 

 Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej 

placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.  

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 

2019 poz. 1148)  organ prowadzący określa kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego. Organ prowadzący określa również liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  

 Z uwagi na fakt, iż Powiat Raciborski jest organem prowadzącym dla dwóch placówek oświatowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

zachodzi konieczność przyjęcia odrębnych kryteriów dla każdej z ww. placówek ze względu na ich specyfikę.  

 Zatem w tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji              Starosta 

     Danuta Miensopust        Grzegorz Swoboda 

Strona 5



 

         Załącznik nr 1 

         do Uchwały Nr ………… 

         Rady Powiatu Raciborskiego 

         z dnia ………………………. 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej, rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane 

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, liczba punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

I. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, liczba punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

 

 

1. 

Posiadanie przez kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego zaświadczenia 

lekarskiego o stwierdzeniu wady postawy  

 

20 

 

Zaświadczenie lekarskie o 

stwierdzeniu wady postawy 

 

 

2. 

Uczestnictwo rodzeństwa kandydata 

zamieszkałego na terenie powiatu 

raciborskiego na zajęciach prowadzonych w 

placówce 

 

15 

 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

3. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego na zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej w innej placówce 

 

5 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

4. 

 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego poza 

terenem powiatu raciborskiego do szkół 

funkcjonujących na terenie powiatu 

raciborskiego  

 

2 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

5. Kandydat zamieszkały poza terenem  powiatu 

raciborskiego 

1 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

II. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 

w Raciborzu, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

 

 

1. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego na zajęcia 

o podobnym charakterze w innej placówce 

 

20 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

 

2. 

Wykazywanie  zainteresowań i uzdolnień 

kierunkowych kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego 

 

15 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 
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3. 

Posiadanie przez kandydata zamieszkałego 

na terenie powiatu raciborskiego znaczących 

osiągnięć kierunkowych 

 

5 

Poświadczone za zgodność z 

oryginałem kserokopie dyplomów 

potwierdzających osiągnięcia 

 

4. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego poza 

terenem powiatu raciborskiego do szkół 

funkcjonujących na terenie powiatu 

raciborskiego 

2 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

5. 

Kandydat zamieszkały poza terenem  

powiatu raciborskiego 

 

1 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 
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         Załącznik nr 2   

         do Uchwały Nr ………… 

         Rady Powiatu Raciborskiego 

         z dnia ………………………. 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu,  

liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

 

 

 

1. 

 

Kontynuowanie przez kandydata 

zamieszkałego na terenie powiatu 

raciborskiego zajęć w placówce 

oświatowo-wychowawczej  

 

 

5 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

prawnych opiekunów o uczestnictwie  

w zajęciach w placówce oświatowo-

wychowawczej w roku szkolnym 

poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne 

2. Kandydat jest mieszkańcem powiatu 

raciborskiego 

4 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

 

3. 

 

Kontynuowanie przez kandydata 

zamieszkałego poza terenem powiatu 

raciborskiego zajęć w placówce 

oświatowo-wychowawczej  

 

 

3 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

prawnych opiekunów o uczestnictwie  

w zajęciach w placówce oświatowo-

wychowawczej w roku szkolnym 

poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne 

 

4. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego 

poza terenem powiatu raciborskiego do 

szkół funkcjonujących na terenie powiatu 

raciborskiego 

 

2 

 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

5. Kandydat zamieszkały poza terenem  

powiatu raciborskiego 

1 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

Strona 8



 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 54/264/2019 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod 

uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 

rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

 
Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 
 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 
 

 

 
 

 

KIEROWNIK REFERATU                                                                     STAROSTA 

           EDUKACJI 

 

 

     Danuta Miensopust                                                                          Grzegorz Swoboda 
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