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OR.IV.0022.1.2.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 60/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 stycznia 2020 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.  

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.  

  Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które omówione 

zostaną szczegółowo w pkt 4 protokołu, tj. o: 

1) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2020 r.,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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 2020 rok, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie 

powiatu raciborskiego ze zm. 

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

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 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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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 59/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 stycznia 2020 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 4 lutego 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 59/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 stycznia 2020 r., po zgłoszeniu wniosku o poprawienie drobnych 

błędów redakcyjnych na str. 10 i 20. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

513890. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na tym, że w Rozdziale 92695 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 250,00 zł w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na nagrody 

finansowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. przez osoby fizyczne z terenu powiatu 

raciborskiego (projekty uchwał w ww. sprawie ujęte są w pkt 9-11 porządku posiedzenia  

i zostaną omówione w dalszej części protokołu). Ponadto zmianie ulegają kwoty ogółem.  
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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 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

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 2020. 

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

513803. 

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 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

513998. 

Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na tym, że w Rozdziale 75075 dokonuje się przesunięcia kwoty 600,00 zł w planie wydatków 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na usunięcie awarii.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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. 

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

513146. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały ustalono stanowiska 

odpowiedzialne za wykonanie budżetu i uprawnione do dysponowania środkami pieniężnymi 

budżetu Powiatu Raciborskiego (upoważnienie określono stanowiskowo). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

„Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

513617. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie „Procedury postępowania w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych MDR dla Powiatu Raciborskiego”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

513630. 
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Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na uaktualnieniu podstawy prawnej oraz poprawieniu błędu redakcyjnego w załączniku C.  

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, po wniesieniu 

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

510801. 

Starosta poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Dyrektor lecznicy zwrócił się do Zarządu o udzielenie 

pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł, w nw. transzach: 

1) I transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 lutego 2020 r.; 

2) II transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 kwietnia 2020 r.; 

3) III transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 czerwca 2020 r.; 

4) IV transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 sierpnia 2020 r.; 

5) V transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 października 2020 r. 

 

Jak stwierdził Dyrektor pożyczka pozwoli również dokonać niezbędnych inwestycji, które są 

ujęte w planie inwestycyjnym na 2020 r. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Zarząd 

udzielił pożyczki Szpitalowi w kwocie 2 000 000,00 zł.  

Starosta poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie pożyczki Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kwocie 2 000 000,00 zł. 

Za ww. propozycją głosowało 4 Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, 1 Członek 

Zarządu Powiatu Raciborskiego wstrzymał się od głosu.  

Starosta wprowadził autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające na tym, 

że udziela się, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 r., pożyczki Samodzielnemu 
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Ponadto określono, 

że pożyczka zostanie przekazana Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu w transzach: 

1) I transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 lutego 2020 r.; 

2) II transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 kwietnia 2020 r.; 

3) III transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 czerwca 2020 r.; 

4) IV transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 sierpnia 2020 r. 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., oprocentowanie wynosić 

będzie 1,80% w stosunku rocznym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2020 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przystąpił do omawiania projektów uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

które dotyczą przyznania nagród finansowych/rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe  

w 2019 r. osobom fizycznym/trenerom i działaczom sportowym z terenu powiatu 

raciborskiego (pkt 9-11 porządku posiedzenia). Przekazał, że propozycje podziału środków 

finansowych na ww. cel zostały przedstawione i omówione przez Inspektora ds. sportu  

i promocji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. Przygotowano je zgodnie z Regulaminem 

przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym  

z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/46/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie  

z ww. Regulaminem decyzję o przyznaniu i ustaleniu wysokości nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe, które finansowane są z budżetu, podejmuje Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w formie uchwały. 
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Mając na uwadze powyższe, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych za osiągnięte wyniki sportowe  

w 2019 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

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

513428. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. osobom fizycznym  

z terenu powiatu raciborskiego. 

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

513431. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród finansowych dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione  

w 2019 roku. 

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

513436. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2019 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

przeanalizować zapisy Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 

2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 
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fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i przedstawić projekt nowej uchwały 

uwzględniającej zmiany w stanie prawnym oraz nowe założenia w honorowaniu wyników 

sportowych w Powiecie Raciborskim w terminie do końca kwietnia 2020 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2020 rok. 

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

508310. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta zaproponował,  

aby przedmiotowy projekt uchwały został omówiony przez Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych.  

Starosta przychylił się do wniosku przedmówcy i zmienił porządek posiedzenia,  

w ten sposób, że projekty uchwał przygotowane przez Referat Spraw Społecznych (pkt 12  

i 13) zostaną omówione w obecności Kierownika Referatu.  

 

W związku z powyższym w tym miejscu Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane  

w 2020 roku. 

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

510162. 

Przystępując do omówienia projektu uchwały, Wicestarosta zwrócił uwagę na zmienione 

brzmienie § 2 projektu uchwały, zgodnie z którym ustala się maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli jedynie w formie studiów podyplomowych 

oraz kursów kwalifikacyjnych (a nie jak w latach ubiegłych również w formie studiów 

licencjackich i magisterskich) pobieranych przez uczelnie w wysokości do 90% 

obowiązującej opłaty, nie więcej niż 2 000 zł dla jednego nauczyciela za jeden semestr,  

w przypadku specjalności mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli.  
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W trakcie dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały pojawiły się pytania szczegółowe  

związane z dofinansowaniem dokształcenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.  

Mając na uwadze powyższe, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska 

zaproponowała, aby do omówienia ww. projektu uchwały powrócić na kolejnym posiedzeniu, 

po otrzymaniu informacji nt. dofinansowania dokształcenia zawodowego nauczycieli  

w 2019 r.  

Wicestarosta zasugerował, aby mimo słusznych oczekiwań zebranych co do przedstawienia 

ww. danych, podjąć uchwałę na dzisiejszym posiedzeniu.  

W związku z powyższym Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 

prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2020 roku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności 

i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie 

przyznane w 2020 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

W związku z podjęciem ww. uchwały, wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Ewy Lewandowskiej pozostał bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowy.  

Następnie Starosta poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przygotowania informacji 

dotyczącej dofinansowania dokształcenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować  

na posiedzenie w dniu 18 lutego br. informację o dofinansowaniu dokształcenia zawodowego 

nauczycieli za 2019 r. (ile osób korzystało, z jakich szkół/placówek, na jakich 

specjalnościach, jakie poniesione zostały koszty, w tym delegacji/noclegów). 

 



 

 

10 

W tym miejscu na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego przybył Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2020 rok. 

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

508310. 

Na wstępie Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformował, że Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Raciborzu (dalej: Dom) w ciągu swojej ponad pięcioletniej działalności 

wypracował sobie uznanie w środowisku osób niepełnosprawnych i po początkowych 

trudnościach z pozyskaniem uczestników obecnie na przyjęcie do Domu oczekuje kilka osób. 

Dla grupy oczekującej zaproponowano zorganizowanie zajęć klubowych.  

W związku z powyższym Kierownik Domu wprowadził do regulaminu organizacyjnego  

oraz programu działalności Domu odpowiednie zapisy. Wojewoda Śląski zaakceptował 

zmieniony regulamin organizacyjny oraz program działalności Domu, które zostały 

przedłożone Zarządowi do zatwierdzenia. 

W dniu 22 października 2019 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego oraz programu działalności Domu, które obowiązują przez 5 lat.  

W ww. uchwałach określono, że Dom realizuje m.in. zadania związane z prowadzeniem zajęć 

klubowych przeznaczonych dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych 

uczestników. W 2019 r. pięć osób uczestniczyło w zajęciach klubowych, które odbywały się 

po południu, natomiast od 2020 r. zajęcia te mają miejsce w godzinach porannych.  

Osoby te samodzielnie potrafią dotrzeć do Domu.  

Oprócz regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Kierownik Domu 

przedstawia do zatwierdzenia plan pracy Domu na dany rok.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

513635. 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych tj. „Likwidacja barier transportowych  

dla uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej 

działających na terenie powiatu raciborskiego”. Na terenie powiatu działa, 35-miejscowy, 

Środowiskowy domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B, do którego 

dowozi się 22 osoby pięć dni w tygodniu. Również do Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu dowozi się i odwozi 23 osoby spośród 70 uczestników. Jednostki te dysponują 

łącznie 4 pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych, z których tylko jeden, zakupiony 

w II połowie 2018 r., nie wymaga licznych i kosztownych napraw. 

Ponieważ Powiat Raciborski nie dysponuje odpowiednimi środkami transportu oraz kadrą  

do realizacji tego zadania najbardziej racjonalnym działaniem wydaje się wsparcie organizacji 

pozarządowej, która podjęłaby się rozwiązania przedstawionego problemu w jednej  

lub dwóch jednostkach wymienionych powyżej. 

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 wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek z tytułu wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń  

oraz wykonywania usług o charakterze użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

513480. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian do Uchwały Nr 58/289/2019 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczącej godzinowych minimalnych stawek  

z tytułu wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług  
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o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, polegającej na doprecyzowaniu miesięcznych 

minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług  

o charakterze użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu 

przy ulicy Klasztornej 9. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek z tytułu 

wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze 

użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Audytu i Kontroli 

przygotować i przedstawić na kolejnym posiedzeniu kartę informacyjną dot. przebiegu 

kontroli przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

w latach 2018 – 2019, wydanych zaleceń pokontrolnych oraz informacji o ich realizacji 

(najlepiej w ujęciu tabelarycznym, z danymi o treści zalecenia, terminu wykonania,  

podmiotu odpowiedzialnego za realizację zalecenia, informacji zwrotnej  

o zrealizowaniu/niezrealizowaniu). 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi 

Ptakowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, akcja Mobilność 

kadry w ramach edukacji szkolnej pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

kluczem do sukcesu uczniów”. 

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

511506. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do złożenia 

wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, akcja Mobilność kadry w ramach 

edukacji szkolnej pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu 

uczniów”. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie z programu Erasmus+ pt. „Mechatronik-zawód z pasją”. 

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

511555. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału w projekcie  

z programu Erasmus+ pt. „Mechatronik-zawód z pasją”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia - edukacja szkolna” w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

512607. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność osób  

w dziedzinie kształcenia i szkolenia - edukacja szkolna” w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach 
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Akcji 1: Mobilność szkolna w sektorze: Edukacja szkolna pt. „Nowoczesny nauczyciel 

wizytówką CKZiU nr 1 w Raciborzu” w ramach programu ERASMUS+. 

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

513745. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 1: 

Mobilność szkolna w sektorze: Edukacja szkolna pt. „Nowoczesny nauczyciel wizytówką 

CKZiU nr 1 w Raciborzu” w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach 

Akcji 1: Mobilność edukacyjna w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. „Twój krok 

do europejskiej kariery zawodowej” w ramach programu ERASMUS+.  

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

513645. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 1: 

Mobilność edukacyjna w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. „Twój krok  

do europejskiej kariery zawodowej” w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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512117. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej, otrzymał kolejne 

zmiany w planach finansowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany zasad 

funkcjonowania działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

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

512012. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd zawarł ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka 

„TĘCZA” umowę na prowadzenie 20-osobowego domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży. 

Umowa ta przewiduje, że na utrzymanie miejsc dla 10 osób Powiat przekazywać będzie 

środki finansowe na zasadzie ryczałtu, a pobyt pozostałych osób będzie opłacany według 

stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania środków finansowych.  

Umowa przewiduje również, że w miesiącach, w których liczba osób przebywających 

 w domu przekroczy liczbę 10 odpłatność, za osoby ponad liczbę 10, ulegać będzie 

zmniejszeniu proporcjonalnie do rzeczywistego czasu pobytu osoby w domu. 

Dnia 12 grudnia 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” zwrócił się 

do Starosty Raciborskiego o zmianę formy finansowania działalności domu poprzez 

zwiększenie ilości miejsc ryczałtowych z 10 na 15 lub zmniejszenie liczby miejsc w domu dla 

powiatu raciborskiego z 20 na 15. 

Prośbę swoją Stowarzyszenie argumentuje tym, iż „90% kosztów utrzymania placówki                     

to są koszty stałe, które nie są związane z ilością mieszkańców przebywających w ośrodku” 

oraz tym, że nie ma możliwości zapewnienia płynności finansowej placówki                                 

przy wykorzystaniu miejsc poniżej 90%. 

W przedstawionej karcie informacyjnej przedstawiono trzy proponowane rozwiązania: 

1) ośrodek 15 miejscowy – 10 miejsc ryczałtowych, 5 miejsc rozliczanych według osobodni  

– przy pełnym wykorzystaniu 15 miejsc i obecnym koszcie jednostkowym 1 178,00 zł 

roczny koszt funkcjonowania ośrodka wynosiłby 212 040,00 zł; na przykładzie IV, V, VII, 

X 2019 r. można przypuszczać, że mogą zdarzyć się miesiące, w których ośrodek  

nie w pełni zabezpieczy potrzeby Powiatu; 
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2) ośrodek 15 miejscowy – 15 miejsc ryczałtowych; przy obecnym koszcie jednostkowym 

1 178,00 zł roczny koszt funkcjonowania ośrodka wynosiłby 212 040,00 zł; na przykładzie 

IV, V, VII, X 2019 r. można przypuszczać, że mogą zdarzyć się miesiące, w których 

ośrodek nie w pełni zabezpieczy potrzeby Powiatu; 

3) ośrodek 20 miejscowy – 15 miejsc ryczałtowych + 5 miejsc rozliczanych według osobodni 

– przy obecnym koszcie jednostkowym 1 178,00 zł roczny koszt funkcjonowania ośrodka 

wynosiłby  235 600,00 zł; wariant najbardziej bezpieczny dla Powiatu; na podstawie roku 

2019 można przypuszczać, iż w pełni zabezpieczy potrzeby Powiatu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z Prezesem Zarządu 

Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”. W trakcie spotkania ustalono, że najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem jest, aby ośrodek prowadzony był dla 15 osób z terenu powiatu 

raciborskiego, w tym 10 miejsc ryczałtowych, 5 miejsc rozliczanych według osobodni.  

Stowarzyszenie „TĘCZA” podejmie działania mające na celu zawarcie umowy z innym 

powiatem na prowadzenie 5-miejscowego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży. W takim przypadku w obrębie budynku przy ul. Sempołowskiej 5 w Raciborzu 

działałyby trzy domy: 

1) 15 osobowy Powiatu Raciborskiego; 

2) 7 osobowy Miasta Rybnik; 

3) 5 osobowy innego powiatu.  

 

Zdaniem Kierownika Referatu Spraw Społecznych najbardziej bezpiecznym wariantem  

dla Powiatu Raciborskiego jest, aby ośrodek liczył 20 miejsc – 15 miejsc ryczałtowych  

oraz 5 miejsc rozliczanych według osobni. Jest to jednak wariant najdroższy dla Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji oraz zapoznaniu się z kartą informacyjną  

dot. zmiany zasad funkcjonowania działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży przyjął rozwiązanie polegające na tym, że ośrodek prowadzony będzie  

dla 15 osób z terenu powiatu raciborskiego, w tym 10 miejsc ryczałtowych, 5 miejsc 

rozliczanych według osobodni. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przygotowanie aneksu do umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA”. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych  

i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2019. 

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

512010. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2019. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości w roku 2019. 

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

511761. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o braku zbycia mienia ruchomego małej wartości  

w roku 2019.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. ustanowienia zabezpieczenia, na majątku powiatu, pożyczki, o którą ubiega się Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

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

513807. 

Starosta przypomniał, że dnia 31 października 2019 r. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Głęboka modernizacja  

oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala 

Rejonowego im. Dr. Józefa Rostka”. Dnia 16 stycznia 2020 r. Fundusz powiadomił Szpital  

o konieczności uzupełnienia wniosku oraz odniósł się do zaproponowanego przez Szpital 

zabezpieczenia ewentualnej pożyczki. Szpital, jako zabezpieczenie, zaproponował 

ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących własnością powiatu:  

1) obiekt przy ul. Ocickiej 51 w Raciborzu – księga wieczysta nr GL1R/00004672/6; 
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2) obiekt przy ul. Szkolnej 2 w Rudach – księga wieczysta nr GL1R/00027601/5.  

Fundusz zwrócił uwagę, iż do zaproponowanego zabezpieczenia koniecznym będzie 

sporządzenie operatów szacunkowych, na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności                                   

o charakterze kredytowym, obiektów zaproponowanych do ustanowienia zabezpieczenia 

pożyczki. Nieruchomości nie mogą być obciążone wcześniejszymi wpisami lub wierzytelność 

Funduszu musi być wpisana na pierwszym miejscu. Ostateczna struktura prawnego 

zabezpieczenia wierzytelności Funduszu zostanie przyjęta po zatwierdzeniu kwoty 

planowanego dofinansowania, dokonaniu oceny dokumentów wymaganych na tym etapie 

rozpatrywania wniosku, a także po podjęciu decyzji przez Zarząd Funduszu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ustanowienia 

zabezpieczenia, na majątku powiatu, pożyczki, o którą ubiega się Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na wykonanie operatów szacunkowych,  

na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności o charakterze kredytowym, obiektów położonych 

przy ul. Ocickiej 51 w Raciborzu – księga wieczysta nr GL1R/00004672/6  

oraz przy ul. Szkolnej 2 w Rudach – księga wieczysta nr GL1R/00027601/5, 

zaproponowanych do ustanowienia zabezpieczenia pożyczki. W związku z powyższym 

polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami niezwłoczne podjęcie 

stosownych działań.  

Jednocześnie polecił, aby Dyrektor poinformował Zarząd, kiedy złoży uzupełnienie  

do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego  

im. Dr. Józefa Rostka”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji o strukturze 

zatrudnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu z podziałem na rodzaje 

umów (o pracę/zlecenie/inne). 

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

513632. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o strukturze zatrudnienia  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu z podziałem na rodzaje umów  

(o pracę/zlecenie/inne). 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. przyjęcia 

do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych, spraw społecznych  

oraz bezpieczeństwa na 2020 r. 

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

506801. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął do realizacji:  

1) kalendarz wydarzeń z zakresu spraw społecznych na 2020 r.,  

2) kalendarz wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa na 2020 r., 

3) kalendarz imprez kulturalnych do końca stycznia 2020 r., 

4) kalendarz imprez sportowych do końca stycznia 2020 r. 

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu uzupełnić 

kalendarz imprez sportowych na 2020 r. o informację nt. terminów imprez i porównanie 

kalendarza imprez z 2019 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. nadzorowania, kontroli i wizyt monitorująco-

sprawdzających nieruchomości Powiatu Raciborskiego, oddanych pod najem  

i dzierżawę. 

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

513874. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacje dot. kontroli przeprowadzonych  

w dniu 15 stycznia 2020 r. nieruchomości Powiatu Raciborskiego oddanych w  dzierżawę  

lub w najem. Jednocześnie, Zarząd polecił nawiązując do polecenia nr OR.IV.0022.2.49.2019  

z dnia 4 grudnia 2019 r., aby sposób nadzorowania oraz kontrole i wizyty monitorująco-

sprawdzające realizowane były także w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, którymi 

administruje Starosta Raciborski, z wyjątkiem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła wystąpienie pokontrolne oraz protokół z kontroli pn. „Szpital 

Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”, które znajdują się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 283066 i 513648. 

W zaleceniu pokontrolnym nr 2 Komisja Rewizyjna wnosi, aby Zarząd Powiatu 
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Raciborskiego zbadał procedury dotyczące obiegu korespondencji w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych tut. Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym oraz protokołem  

z kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego” Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

Nawiązując do zalecenia pokontrolnego nr 2, w ocenie Zarządu obieg korespondencji  

w tut. Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego jest ustalony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest oceniany na bieżąco, działa prawidłowo  

i nie ma aktualnie konieczności wszczynać dodatkowych czynności kontrolnych.  

Pismo w powyższej sprawie do Komisji Rewizyjnej przygotuje Kierownik Referatu Audytu  

i Kontroli tut. Starostwa.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 513642,  

2) wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji z posiedzenia  

w dniu 22 stycznia 2020 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 513811. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do realizacji i polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2020 r. w części dotyczącej MOS w Raciborzu.  

Jednocześnie Starosta przekazał, że na konwencie wójtów uzyska informację, czy wójtowie 

i burmistrzowie Powiatu Raciborskiego są zainteresowani otrzymywaniem i dystrybucją 

plakatów z informacją o imprezach, które są organizowane w Raciborzu (w terminie 

comiesięcznym). 

 

Starosta przedstawił: 

1) Uchwałę Nr 4200/III/52/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu Raciborskiego, 

2) Uchwałę Nr 4200/III/53/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 
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kwoty długu Powiatu Raciborskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań. 

RIO w Katowicach wydało pozytywne opinie w ww. sprawach.  

Ww. uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 513259  

i 513264. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) Uchwałą Nr 4200/III/52/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu Raciborskiego,  

2) Uchwałą Nr 4200/III/53/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Powiatu Raciborskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań. 

 

Starosta zaprezentował pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

dot. prefinansowania projektu pn. „Klub Integracji Społecznej”, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 511059. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK.070.1.3.2020.KC z dnia 13 stycznia 2020 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie w 2020 r. projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”  

2018-2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2018-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 8 000,00 zł.  

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

dot. prefinansowania projektu pn. „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie 

kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 513185. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu nr ZSO NR 1.311.06.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. 

wyraził zgodę na prefinansowanie w 2020 r. projektu pn. „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. 

Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu” realizowanego 
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w ramach Programu Erasmus+ akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze 

edukacji szkolnej w wysokości 6 417,00 zł.  

 

Starosta przedstawił pismo p.o. Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Śląski Oddział 

Wojewódzki w Katowicach – dane dot. świadczeń z zakresu terapii uzależnienia  

i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców powiatu raciborskiego za lata 2017 i 2018  

oraz okres styczeń-listopad 2019 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 513369. 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak poinformował, że ok. 50 % 

mieszkańców powiatu raciborskiego korzystających z terapii uzależnienia i współuzależnienia 

od alkoholu w NZOZ „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w latach 2017 i 2018, 

aktualnie nie korzysta z usług 6 poradni, z którymi Śląski Oddział Wojewódzki NFZ  

w Katowicach zawarł umowy na realizację świadczeń w tym zakresie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem p.o. Dyrektora Śląskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach nt. danych  

dot. świadczeń z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu  

dla mieszkańców powiatu raciborskiego za lata 2017 i 2018 oraz okres styczeń-listopad  

2019 r. polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować ponownie 

wystąpienie do Dyrektora NFZ o rozważenie przeprowadzenia konkursu w zakresie terapii 

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców powiatu raciborskiego. 

O powyższym należy również poinformować Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Spraw Społecznych opuścił posiedzenie. 

 

Starosta przedstawił: 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które  odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o  godz. 13:40 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

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

513673, 

2) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 14:45 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4).  
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

512138, 

3) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego,  

które zaplanowano w styczniu 2020 r.  

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

512013. 

 

Nawiązując do informacji z poprzedniego posiedzenia Starosta przekazał zebranym koncepcję 

pt. Zamek Piastowski i Muzeum w Raciborzu jako podstawowa baza przychodowa lokalnego 

produktu turystycznego ziemi raciborskiej.   

 

Starosta poinformował o planowanej reorganizacji tut. Starostwa, która polegać będzie  

m.in. na przekazaniu zadania związanego z prowadzeniem rejestru oraz koordynowaniem 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji z Wydziału Organizacyjnego do Referatu Audytu  

i Kontroli. Ponadto, w ramach ww. działań, polecił Sekretarzowi Powiatu rozeznanie 

możliwości i przedstawienie wariantów/propozycji związanych z utworzeniem biura, którego 

zadaniem będzie obsługa i usprawnienie pracy Starosty.   

 

Ad. 4 

 

Starosta rozpoczął omawiane materiałów dodatkowych od zaprezentowania opinii Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 27 stycznia 2020 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 514369. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej 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 2020 rok. 

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

514118. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 14 stycznia 2020 r.  
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Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 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 skierował ww. projekt uchwały Rady  

do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 18 do 24 stycznia 2020 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 2020 rok oraz postanowił o zgłoszeniu autopoprawki na sesji w dniu 28 stycznia  

2020 r.  

Zgodnie z ustaleniami Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego poinformuje radnych,  

że 24 stycznia 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne przedmiotowego projektu 

uchwały. Nie wniesiono żadnych uwag. Ww. informacja zostanie zamieszczona  

w uzasadnieniu projektu uchwały. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm. 

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

510503. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że po uwzględnieniu sugestii pracowników Wydziału 

Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wykreśla się z § 3 

przedmiotowego projektu uchwały zapis dotyczący wejścia w życie uchwały z mocą 

obowiązującą od 25 stycznia 2020 r. Wobec powyższego § 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała 
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podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm.  

oraz postanowił o zgłoszeniu autopoprawki na sesji w dniu 28 stycznia 2020 r. Powyższą 

autopoprawkę na sesji przedstawi Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4131.1.31.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. stwierdzającym nieważność Uchwały  

Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 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, w całości, jako sprzecznej z art. 144 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

Ww. rozstrzygnięcie nadzorcze znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 513924. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Śląskiego nr NPII.4131.1.31.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. stwierdzającym nieważność 

Uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 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 polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

przygotować niezwłocznie nowy projekt uchwały, z uwzględnieniem wskazówek  

z ww. rozstrzygnięcia. O powyższym rozstrzygnięciu nadzorczym Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego poinformuje radnych na sesji w dniu 28 stycznia 2020 r.  
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Starosta poinformował, że w dniu 17 lutego 2020 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

odbędzie się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. W Konwencie wezmą udział  

m.in. Marszałek Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ w Katowicach. 

 

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 28 stycznia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 stycznia 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie „Procedury postępowania w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji  

o schematach podatkowych MDR dla Powiatu Raciborskiego”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2020 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2019 roku. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
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oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznane w 2020 roku. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2020 rok. 

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek  

z tytułu wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług  

o charakterze użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, akcja Mobilność 

kadry w ramach edukacji szkolnej pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

kluczem do sukcesu uczniów”. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie z programu Erasmus+ pt. „Mechatronik-zawód z pasją”. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia - edukacja szkolna” w ramach 

programu ERASMUS+. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 1: 

Mobilność szkolna w sektorze: Edukacja szkolna  pt. „Nowoczesny nauczyciel wizytówką 

CKZiU nr 1 w Raciborzu” w ramach programu ERASMUS+. 
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21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 1: 

Mobilność edukacyjna w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. „Twój krok  

do europejskiej kariery zawodowej” w ramach programu ERASMUS+.  

 


