
PROTOKÓŁ  NR 146/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 3 grudnia 2009r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i  Rolnictwa  dot.  realizacji  Projektu  „Czas  na  wiedzę  i  edukację.  Nowe  kwalifikacje  

i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Starosta  przypomniał,  iż  podpisując  w dniu  04.05.2009r.  z   Samorządem  Województwa 

Śląskiego umowę o dofinansowanie Projektu „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje 

i umiejętności  mieszkańców  gmin  powiatu  raciborskiego”  Powiat  Raciborski  przystąpił  

do realizacji w/w projektu. Zgodnie z harmonogramem okres realizacji Projektu przewidziany 

jest  od  01.09.2009r.  do  30.04.2010r.  gdzie  okres  od  01.09.2009r.  do  20.11.2009r. 

przeznaczony był na promocję Projektu celem rekrutacji 60 uczestników Projektu. Niestety, 

pomimo  szeroko  pojętej  promocji  nie  udało  się  zebrać  wymaganej  liczby  uczestników. 

Zainteresowanie proponowaną tematyką szkoleń jest nikłe. W dniu 24.11.2009r. w Referacie 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odbyło się spotkanie Zespołu Projektu, 
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na  którym  przedstawione  zostało  zagrożenie  niewywiązania  się  z realizacji  Projektu 

w obecnej  postaci.  Rozważono  możliwość  zwrócenia  się  do  Wydziału  Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  z  propozycją 

wydłużenia okresu rekrutacji uczestników oraz przesunięcia organizacji szkoleń na styczeń 

2010r.  Celem  uatrakcyjnienia  Projektu  zaproponowano  wystąpić  w tym  samym  piśmie 

z prośbą  o zmianę  szkolenia  „Akademia  przedsiębiorczości  –  Agroturystyka”  poprzez 

wykreślenie słowa „Agroturystyka”, co umożliwiłoby rozszerzenie tematyki szkolenia o inne 

zagadnienia z dziedziny przedsiębiorczości. Kolejną proponowaną zmianą jest zmiana kursu 

dotyczącego nauki wybranego języka obcego na kurs mający na celu przybliżyć zagadnienia 

związane  z pozyskiwaniem  środków  z Unii  Europejskiej.  Jak  podkreślił  Starosta 

wprowadzenie  wnioskowanych  zmian  pozwoli  na  realizację  Projektu  zgodnie  

z wcześniejszymi zamierzeniami. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby Referat Ochrony Środowiska, 

Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  wystąpił  z  pismem  do  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Śląskiego z  prośbą  o zaakceptowanie  zmian we wniosku o  dofinansowanie 

projektu „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin 

powiatu  raciborskiego”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Proponowane zmiany dotyczą: 

1) wydłużenia okresu rekrutacji  do stycznia  2010r.  oraz co się  z tym wiąże  przeniesienie 

szkoleń planowanych w listopadzie 2009r. na 2010r., 

2) zmian  w  tematyce  szkoleń  (zamiast  modułów  „Akademia  przedsiębiorczości  

–  agroturystyka”,  „Umiejętności  interpersonalne”  oraz  „Jak  budować  współprace  

na  poziomie  lokalnym”  -  kompleksowe  szkolenie  w  zakresie  szeroko  pojętej 

przedsiębiorczości z elementami budowy współpracy na poziomie lokalnym pod nazwą 

„Akademia przedsiębiorczości”),

3) zastąpienie  kursu  językowego  kursem  praktycznej  nauki  pozyskiwania  środków 

z funduszy Unii Europejskiej.

Następnie Starosta zaprezentował wnioski  i  interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r., które stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:

1. Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i  Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2, 
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2. Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przygotować  projekt  odpowiedzi  

na wniosek nr 3, 

3. Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielić  odpowiedzi  na  interpelację 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Adriana Plury.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Magdalena Powązka 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.12.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.12.2009r. 

3. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot.  realizacji  Projektu „Czas na wiedzę i  edukację. Nowe kwalifikacje i  umiejętności 

mieszkańców  gmin  powiatu  raciborskiego”  współfinansowanego  ze  środków  Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Wnioski  i  interpelacje  zgłoszone  na  XXXVII  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.11.2009r. (pismo nr BR. 0045-9/09 z dnia 25.11.2009r.). 
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