OR.IV.0022.1.21.2022

PROTOKÓŁ NR 175/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 31 maja 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. Jednocześnie przekazał, że w posiedzeniu uczestniczył będzie
Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak, Dyrektor Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Rudach Rafał Lazar oraz Dyrektor Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w Raciborzu Jacek Kąsek.
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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o:
1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania
zmian

w

Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

Powiatu

Raciborskiego

na lata 2022 – 2032,
2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,
3) kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. wyrażenia zgody na zwiększenie
wkładu własnego przewidzianego na realizację projektu pn. Organizacja II edycji
Festiwalu Górnej Odry organizowanego przy udziale związku Gmin i Powiatów
Subregionu Regionalnego Województwa Śląskiego,
4) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego
VI kadencji z posiedzenia w dniu 30 maja 2022 r.
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.
Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?
Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Starosta wyznaczył 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 173/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 17 maja 2022 r. oraz Protokołu Nr 174/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Raciborskiego w dniu 24 maja 2022 r.
2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy bieżące cz. I.
4. Materiały dodatkowe.
5. Sprawy bieżące cz. II.
Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie
6 czerwca 2022 r. o godz. 08.00.

Ad. 1
Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 173/2022 z posiedzenia Zarządu
Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym?
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,
1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 173/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Raciborskiego w dniu 17 maja 2022 r.
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Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 174/2022 z posiedzenia Zarządu
Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym?
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 174/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Raciborskiego w dniu 24 maja 2022 r.

Ad. 2
Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
sprawozdania z realizacji 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 2021 rok, a następnie poprosił
uczestniczącego w tej części posiedzenia Kierownika Referatu Spraw Społecznych
o zapoznanie obecnych ze szczegółami sprawozdania.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 685070.
Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji
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 2021 rok?
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji 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 2021 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.
Sprawozdanie przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej
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działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności
kierownika.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 685442.
Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe
Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności kierownika?
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe
Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności kierownika.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.
Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 685251.
Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19?
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.

Ad. 3

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przygotowania informacji
nt. dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów powiatowych placówek
oświatowych za lata 2021 – 2022.
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 684365.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przygotowania
informacji nt. dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów powiatowych
placówek

oświatowych

za

lata

2021

–

2022

i

polecił,

aby

w

przyszłości

przy przygotowywaniu propozycji dodatków motywacyjnych za dany okres, dokonywać
szerokiej analizy stopnia spełniania przez dyrektorów kryteriów przyznawania dodatków.
Następnie Starosta zaproponował, aby kolejny punkt porządku - kartę informacyjną Referatu
Edukacji dot. informacji wyjaśniających związanych ze zwrotem części dotacji do Instytucji
Zarządzającej dot. projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, a także zwrotem części dotacji do
Instytucji Zarządzającej dot. projektu unijnego „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem
kariery zawodowej” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
omówić w dalszej części posiedzenia, ze względu na nieobecność dyrektorów w/w placówek,
którzy zostali zaproszeni na późniejszą godzinę. Obecni na posiedzeniu zgodzili
się z tą propozycją.
Starosta poprosił Członkinię Zarządu o omówienie kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego

Ewa Lewandowska przedstawiła kartę

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomości dot. zmiany stawki czynszu najmu lokalu
użytkowego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, wynajmowanego przez Oddział Regionalny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 683826.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. zmiany stawki czynszu
najmu lokalu użytkowego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, wynajmowanego przez Oddział
Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i wyraził zgodę na proponowaną
podwyżkę czynszu począwszy od czerwca 2022 r.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody
na przekazanie zarządzania drogami powiatowymi.
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 683826.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody
na przekazanie zarządzania drogami powiatowymi i wyraził zgodę na podjęcie czynności
zmierzających do przekazania:
1) Gminie Rudnik - DP 3501 S ul. Leśna w Brzeźnicy, dł. odcinka 1753 m,
2) Gminie Nędza - DP 3510 S ul. Pocztowa w Nędzy, dł. odcinka 405 m,
3) Gminie

Krzyżanowice

-

DP

3515

S

ul.

Raciborska

w

Bieńkowicach,

dł. odcinka 829 m,
4) Gminie Krzyżanowice - DP 3517 S ul. Dworcowa w Tworkowie, dł. odcinka 1 440 m,
5) Gminie Racibórz - DP 3549 S ul. Czynu Społecznego w Raciborzu,
dł. odcinka 1 257 m,
6) Gminie Rudnik - DP 3520 S Ponięcice od DK 45 do DK 45, dł. odcinka 2 621 m,
poprzez pisemne wystąpienie do w/w Gmin w zakresie zmiany kategorii dróg z powiatowych
na gminne, a po uzyskaniu ich aprobaty na przystąpienie do procedury wynikającej z ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ponadto polecił podjęcie w/w czynności
dla pozostałych dróg:
1) DP 3519 S Gacki – Czerwięcice,
2) DP 3526 S Pietrowice Wielkie - Gródczanki – gr. państwa
po zakończeniu regulacji stanu prawnego zajętych przez nie działek.
Sekretarz Powiatu przedstawiła:
1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 maja 2022 r., która znajduje się
w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 684895.
2) opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego
VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 maja 2022 r., która znajduje się w systemie
informatycznym Mdok pod numerem UID 685192.

Ad. 4
W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. wyrażenia zgody
na zwiększenie wkładu własnego przewidzianego na realizację projektu pn. Organizacja II
edycji Festiwalu Górnej Odry organizowanego przy udziale związku Gmin i Powiatów
Subregionu Regionalnego Województwa Śląskiego.
Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 685861.
Skarbnik Powiatu udzielił szczegółowych informacji nt. możliwości zwiększenia wkładu
własnego na ten cel.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody
na zwiększenie wkładu własnego przewidzianego na realizację projektu pn. Organizacja
II edycji Festiwalu Górnej Odry organizowanego przy udziale związku Gmin i Powiatów
Subregionu Regionalnego Województwa Śląskiego, zaakceptował proponowane działania
i polecił, aby stosowne zmiany w budżecie zostały przedstawione na kolejnym posiedzeniu
Zarządu.
W toku dyskusji został również poruszony temat dofinansowania zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży. Zarząd zapoznał się z informacjami przekazanymi przez Skarbnika
Powiatu i polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu zwrócił się
do Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach o dofinansowanie na ten cel.
Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2022-2032.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 683209.
Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały
Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 oraz jej przekazaniem na sesję
w dniu 31 maja 2022 r.?
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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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję
w dniu 31 maja 2022 r.
Skarbnik Powiatu zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 683207.
Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały
Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego
na 2022 rok oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 31 maja 2022 r.?
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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego
na 2022 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r.
Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady
Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzeniu w dniu 30 maja 2022 r, które znajdują się
w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 686260.

Ad. 5
Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji wyjaśniających
związanych ze zwrotem części dotacji do Instytucji Zarządzającej dot. projektu unijnego
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rudach, a także zwrotem części dotacji do Instytucji Zarządzającej
dot. projektu unijnego „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem kariery zawodowej”
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.
Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem
UID 685526.
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O udzielenie szczegółowych informacji poproszeni zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu
dyrektorzy w/w placówek.
W tym miejscu o godz. 8:50 o zabranie głosu został poproszony Dyrektor Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Rudach (dalej MOW) Rafał Lazar.
Dyrektor wyjaśnił, iż w piśmie zamykającym z 10 lutego 2022 r. MOW został wezwany
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (dalej FRSE) do zwrotu kwoty 43 477,33 zł.
Łączna kwota zatwierdzonego dofinansowania wynosiła 60 319,05 PLN, natomiast koszty
poniesione przez Beneficjenta to kwota 67 968,07 PLN. Beneficjent - MOW w Rudach,
zgodnie z procedurą odwoławczą, zwrócił się do FRSE z wnioskiem o uwzględnienie
w rozliczeniu projektu faktycznie poniesionych kosztów. Jednakże w piśmie z 31 marca
2022 r. (data otrzymania 05.04.2022 r.) placówka została ponownie wezwana do zwrotu
kwoty 43 477,33 zł, bez uwzględnienia odwołania. Beneficjent posiadał niewykorzystane
środki w wysokości ponad 35 828,31 zł – reszta poniesionych kosztów, których dotyczyło
wezwanie, była omówiona w odwołaniu, a dotyczy kwoty 7 649,02 zł. Podstawą
do wniesienia odwołania od decyzji był brak możliwości realizacji założeń projektowych
zgodnie z harmonogramem w związku z koniecznością przesunięcia mobilności w wyniku
ogłoszonej pandemii COVID-19, do których, mimo wydłużenia projektu o rok, ostatecznie
nie

doszło,

co

spowodowane

było

postawą

organizatorów

szkoleń

i

państw

w związku z pandemią. Z tego powodu nie doszło do realizacji mobilności do Czech
i na Maltę. Jednakże przed ogłoszeniem stanu zagrożenia pandemicznego poniesiono
już część wydatków na zaplanowane wyjazdy - zakupiono bilety lotnicze, wykupiono
ubezpieczenia oraz dokonano rezerwacji noclegów i szkolenia dla nauczycieli. W wyniku
odwołania lotów na Maltę i niemożności realizacji zadania, koordynatorzy złożyli wniosek do
linii lotniczych i ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów. Zwrócone koszty zostały
jednak, zgodnie z regulaminem operatorów, pomniejszone o koszty manipulacyjne.
O w/w problemach powiadomiony został opiekun projektu z ramienia FRSE, który w raporcie
z wizyty monitorującej nie wskazał w tym zakresie uchybień. Realizację projektu
przedłużono do 36 miesięcy, licząc na powstanie możliwości realizacji celów, jednakże
warunki panujące w Europie nie pozwoliły na przeprowadzenie 10 mobilności, przy już
wydatkowanych funduszach. Zgodnie z informacjami przekazywanymi na szkoleniach
prowadzonych przed przystąpieniem do realizacji projektu oraz od opiekuna projektu,
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dokonane zostały przesunięcia kwot/kosztów w dozwolonym obszarze, celem ustanowienia
najlepszej realizacji zaplanowanych działań. I tak:
- opłata za udział w kursach językowych wg. budżetu wynosiła 2 800 Euro, a faktyczne
poniesione koszty wyniosły 3 600 Euro;
- opłata za podróże - kwota sprawozdania 2 200 Euro, a wydano 2 750 Euro.
Różnica spowodowana jest możliwością przenoszenia kosztów między mobilnościami, które
odbyły się a tymi planowanymi, które z powodu pandemii COVID-19, nie były zrealizowane.
W trakcie wizyty monitorującej we wrześniu 2020 r. placówka informowała o sposobie
zrealizowania 8 mobilności oraz o planach i konieczności ich modyfikacji w kwestii
pozostałych 10 mobilności. W raporcie nie znaleziono uwag, co do sposobu sfinansowania
zrealizowanych mobilności. Wezwanie do zapłaty zostało wystawione bez uwzględnienia
odwołania MOW, jako powód podając jego nieterminowe złożenie. Beneficjent wykazał,
że wysłana w terminie przesyłka została z niewiadomych przyczyn przetrzymana w placówce
pocztowej w Warszawie, co nie wpłynęło jednak na zmianę wydanej decyzji. Placówka
będzie nadal dochodziła swoich praw, jednocześnie wzywając do uwzględnienia odwołania
i zwrotu kwoty 7 649,02 zł.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dot. zwrotu dotacji Zarząd poprosił o udzielenie
informacji nt. pobytu grupy wychowanków w Pleśnej.
Dyrektor poinformował, że propozycję wyjazdu grupy wychowanków z opiekunem
do Pleśnej placówka otrzymała od Urzędu Miasta w Raciborzu. Uczestnicy otrzymali
darmowy 7-dniowy pobyt wraz z wyżywieniem w zamian za przygotowanie obozu
na przyjęcie młodzieży podczas wakacji – prace obejmowały min. rozstawienie namiotów.
Dla podopiecznych, którzy tam pojechali była to forma nagrody, a pobyt na miejscu bardzo
się podobał. Druga grupa uda się tam znów we wrześniu, aby zamknąć obóz po sezonie.
Dyrektor wyraził nadzieję, ze względu na atrakcyjność tej oferty dla wychowanków,
na kontynuację współpracy w kolejnych latach.
W tym miejscu o godzinie 9:10 dyrektor opuścił posiedzenie.
Następnie Zarząd poprosił o zabranie głosu Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr w Raciborzu (dalej CKZiU Nr 1) Jacka Kąska.
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Dyrektor poinformował, iż projekt „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem twojej
kariery zawodowej”,

zakładał

realizację

staży zagranicznych

przez

36

uczniów

CKZiU nr 1 w Raciborzu w okresie od 01.07.2019 - 30.06.2021. Pierwsza Grupa 20 uczniów
(technik analityk, technik budownictwa i technik architektury krajobrazu) miała wyjechać
na staże zawodowe w terminie 04.05.2020-01.06.2020 w klasie III w ramach swojej
obowiązkowej,

4-tygodniowej

praktyki

zawodowej.

Przeszli

oni

większą

część

przygotowania językowego, kulturowego i psychologiczno-pedagogicznego. W związku
z wybuchem pandemii loty do Irlandii zostały

jednak przez linie lotnicze w kwietniu

2020 r. odwołane, a sytuacja, ze względu na epidemię COVID-19 była niebezpieczna
i mobilność się nie odbyła. Nie udało się również zorganizować mobilności jesienią
2020 r. z powodu zamknięcia przez Irlandię granic dla obcokrajowców. Według informacji
przekazywanych szkole na bieżąco od koordynatorki z Irlandii – partnerzy projektu do maja
2021 r. pozostawali w lockdownie - firma nie pracowała w ogóle. Dodatkowo, w Irlandii
obowiązywały restrykcyjne wymogi dla podróżnych zza granicy. Jako, że jesienią
2021 r. uczniowie byli w klasie IV, miesięczny wyjazd kolidowałby również
z przygotowaniami do matury, w związku z czym część uczniów zrezygnowała z wyjazdu.
Placówka nie była w stanie zorganizować wyjazdu po maturze w czerwcu 2021 ze względu
na planowane egzaminy uczestników wyjazdu na studia na kierunku architektura. Od nowego
roku szkolnego 2021/22 uczniowie rozpoczynali studia, część z nich pracę, co również
uniemożliwiło wyjazd na miesięczne staże. W związku z tym, po konsultacjach
z uczestnikami planowanych staży zdecydowano o rezygnacji z mobilności do Irlandii.
Druga

grupa 16 uczniów

(technik

hotelarstwa oraz

technik

żywienia i

usług

gastronomicznych) miała pojechać na staże zagraniczne na Majorkę w terminie
24.09.2020-22.10.2020. Szkoła również w tym przypadku była w stałym kontakcie
z organizacją partnerską, która kontaktowała się z partnerskimi hotelami na Majorce.
W związku z pandemią w 2020 r. pozamykano większą część hoteli na wyspie, a sezon
turystyczny zakończył się szybciej niż zazwyczaj. Z tego powodu koordynatorska firma
partnerska nie miała możliwości zorganizowania staży na Majorce w wybranym
przez szkołę terminie. Dodatkowo, od 02.09.2020 r. Hiszpania została wpisana na listę
państw, do których obowiązywał zakaz lotów z Polski. Planowanie mobilności na Majorkę
w późniejszym terminie wiązało się z ryzykiem ponownej odmowy przyjęcia stażystów,
dlatego też zaplanowano przesunięcie mobilności na wiosnę 2021 r. Jednak również wtedy
placówka nie była w stanie zorganizować praktyk, gdyż hotele otrzymywały pomoc
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finansową od rządu hiszpańskiego w ramach programu ERTE i nie mogły przyjmować
praktykantów. Wobec powyższego zaproponowano dla tej grupy uczniów wyjazd na staże
w październiku 2021 r. (w nadziei na spokojniejszą sytuację z COVID–19) i zaplanowano
skrócenie stażu do 2 tygodni. W czerwcu 2021 r. złożono wniosek o wydłużenie czasu
trwania projektu do 31.12.2021 r. Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 placówka
otrzymała informację, iż jest problem ze znalezieniem hotelu, który chciałby przyjąć uczniów
na staże. Sytuacja ta spowodowana była brakiem gości i co za tym związane, niepełnym
zatrudnieniem własnych pracowników. Zgodnie z hiszpańskimi przepisami nie można
przyjmować praktykantów przy jednoczesnej redukcji własnego personelu. Dodatkowym
problemem okazała się długość zakładanego przez nas stażu. Hotele nie wyrażały chęci
przyjmowania stażystów na czas krótszy niż 3 tygodnie. Po przekazaniu uczniom informacji
o propozycji zmiany długości mobilności z 2 do 3 tygodni, jedynie 10 osób zadeklarowało
chęć kontynuacji udziału w projekcie. Również uczniowie z listy rezerwowej nie wyrazili
zainteresowana wyjazdem. Uczniowie obawiali się kłopotów z nadrobieniem materiału
programowego przygotowującego ich do egzaminów zawodowych w styczniu i matury
w maju 2022 r. Mimo wszystko szkoła była zdecydowana wysłać mniejszą grupę na staż.
Po pozytywnej ustnej akceptacji opiekuna projektu kontynuowano przygotowania
do mobilności. Jednak 14.09.2021 została przekazana informacja, iż hotel wycofał
się z projektu. Kolejnym krokiem szkoły było poszukanie innego partnera, który mógłby
zorganizować staże w tak krótkim terminie. Po konsultacjach telefonicznych okazało się
to niemożliwe z powodu nawarstwienia różnych grup mobilnościowych realizowanych
z opóźnieniem ze względu na pandemię. Placówka nie wnioskowała o maksymalne
wydłużenie czasu trwania projektu o kolejne 6 miesięcy, gdyż wtedy projekt zakończyłby
się w czerwcu 2022 roku, a więc w czasie, gdy uczniowie intensywnie przygotowują się
do egzaminów zawodowych (w styczniu) i matury (w maju). Po przeprowadzonych
z uczestnikami rozmowach okazało się, że na tym etapie ich edukacji byłoby to dla nich
zbytnie obciążenie. Nie mogą również pojechać jako absolwenci – data zakończenia projektu
(w ewentualnym przypadku wydłużenia czasu jego trwania do max. 36 miesięcy) jest zbieżna
z zakończeniem egzaminów maturalnych. W związku z powyższym szkoła poprosiła
Narodową Agencję Programu Erasmus+ o zamknięcie projektu na tym etapie i wnioskowała
o rozliczenie projektu do wysokości poniesionych kosztów, które wyglądały następująco:
I. Rodzaj wsparcia
1. Wsparcie organizacyjne – 9.544,80 euro
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2. Wsparcie indywidualne – 0,00 euro
3. Podróż – 0,00 euro
Narodowa Agencja uznała, że beneficjent dokonał wszelkich starań, aby mobilności odbyły
się, jednak obostrzenia związane z COVID-19 uniemożliwiły wyjazd na staż i uznała wydatki
w wysokości 9.544,80 euro za kwalifikowalne.
W obu mobilnościach szkole udało się uzyskać zwrot kosztów zakupu biletów na odwołane
loty, pomniejszonych o prowizje dla biura podróży.
W tym miejscu dyrektor o godz. 9:20 opuścił posiedzenie.
Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości wyjaśnienia uzasadniające konieczność
zwrotu części dotacji do Instytucji Zarządzającej w ramach projektów realizowanych
przez obie placówki.
Następnie Wicestarosta poinformował o swojej ostatniej wizycie w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rudach i w związku z tym zaznajomił obecnych z bieżącym
funkcjonowaniem placówki.
O godz. 10.00 Starosta zakończył posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym

Beata Roesler
Prowadzący posiedzenie:
Starosta

Grzegorz Swoboda
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Załączniki:
1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2022 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2022 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji 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 2021 rok.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń

woli

związanych

z

realizowaniem

bieżącej

działalności

powiatu

przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności kierownika.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.
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