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OR.II.0022.1.33.2015 

PROTOKÓŁ  NR 35/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 lipca 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 34/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 lipca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Starosta przypomniał, że w trakcie ostatniego posiedzenia ustalono, że kolejne odbędzie się  

4 sierpnia 2015 r. Ze względu na fakt, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa  

w sprawie przystąpienia placówki do projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020, a nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie 

prowadzony do dnia 31 lipca 2015 r. koniecznym stało się zwołanie w terminie 

wcześniejszym posiedzenia Zarządu.  

 

Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku posiedzenia  

o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.  

Po rozszerzeniu porządku posiedzenia przedmiotowy projekt uchwały został ujęty jako pkt 2, 

a pozostałe materiały jako pkt 3 – 5.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 4 sierpnia br.  

o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 34/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lipca   

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

226236. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem  

na zaliczki kosztów windykacji wierzytelności prowadzonych przez komorników. 

Zaproponowała, aby zwiększenie planu wydatków nastąpiło z rezerwy ogólnej budżetu 

Powiatu Raciborskiego. Ww. propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Nawiązując do informacji, o której mowa w początkowej części protokołu Starosta 

przedstawił:  

1) kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zabezpieczenia w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 r. środków w wysokości 15 000,00 zł jako wkładu 

własnego w realizacji projektu partnerskiego w ramach ogłoszonego przez Zarząd 

Województwa Śląskiego konkursu RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej XI 
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Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” 

współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-

24-002/15 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 

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

225969, a projekt uchwały pod numerem UID 226112. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach zwrócił 

się z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa o przystąpienie placówki do projektu pn.: 

„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Rudach oraz o zwiększenie środków 

na wydatki budżetowe z tytułu wkładu własnego. 

Projekt partnerski planuje się złożyć w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Śląskiego konkursu RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do dnia 31 lipca 

2015 r. Planowany czas trwania projektu styczeń 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach. Minimalna wartość 

projektu to 100 000,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 90% wartości projektu, zaś poziom 

wkładu własnego nie może być niższy niż 10%.    

W ramach projektu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przewidziano działania, 

które będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
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pracy, takich jak: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, 

inicjatywność i przedsiębiorczość. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie gimnazjum  

i szkoły zawodowej. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach w ramach wkładu własnego zobowiązał się 

do pokrycia kosztów: szkoleń, warsztatów i kursów kadry nauczycielskiej wraz z kosztami 

dojazdu i zakwaterowania, wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w projekcie a także 

udostępni sale i sprzęt do realizacji zajęć (wkład własny niepieniężny).  

Jednocześnie władze placówki zwróciły się z prośbą o wsparcie projektu poprzez 

zabezpieczenie w planie budżetowym na rok 2016 środków w wysokości 15 000,00 zł   

z przeznaczeniem na wkład własny do projektu. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali biologiczno-chemicznej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z:  

1) kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zabezpieczenia w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 r. środków w wysokości 15 000,00 zł jako wkładu 

własnego w realizacji projektu partnerskiego w ramach ogłoszonego przez Zarząd 

Województwa Śląskiego konkursu RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                   

w Rudach,  

2) projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” 

współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-

24-002/15 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

wyraził zgodę jedynie na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

przez Dyrektora MOW.  
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Mając na uwadze powyższe, Zarząd wniósł autopoprawki do projektu uchwały, o którym 

mowa w pkt 2 polegające na poprawieniu tytułu, zdania pierwszego w uzasadnieniu  

oraz na tym, że: 

1) § 1 otrzymał brzmienie:  

„§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania i złożenia w imieniu Powiatu 

Raciborskiego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Konkursu                  

Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15.”,  

2) ust. 1 § 4 otrzymał brzmienie:  

„§ 4. 1. Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 udziela się na czas określony, do dnia 

złożenia wniosku, nie dłużej jednak niż do dnia ustania stosunku pracy Pana Rafała Lazara  

na stanowisku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 pn.: „Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Konkursu  

Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej  

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że projekt pn.: „Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego” nie został ujęty w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025, co nastąpić może dopiero na sesji            

w dniu 18 sierpnia br. Ponadto wątpliwości wzbudziły określony przez MOW w Rudach 

poziom wkładu własnego projektu oraz czy realizację projektu powinno poprzedzać 

porozumienie zawarte między Gminą Kuźnia Raciborska i Powiatem Raciborskim.  

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora MOW, 

który winien wyjaśnić ww. wątpliwości oraz wystąpić do Wydziału Finansowego  

o wprowadzenie projektu do WPF oraz o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 r. środków jako wkład własny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 
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w realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” RPSL.11.01.04-

IZ.01-24-002/15. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. umorzenia raty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Szpitalowi Rejonowemu  

w Raciborzu. 

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

225978. 

Starosta przypomniał, że w dniu 17 czerwca br. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

wystąpił z wnioskiem o umorzenie pierwszej raty pożyczki wraz z odsetkami. Zarząd Powiatu 

na posiedzeniu w dniu 7 lipca br. nie wyraził zgody na umorzenie pierwszej raty pożyczki 

wraz z odsetkami. O decyzji Zarządu w dniu 14 lipca 2015 r. Referat poinformował 

Dyrektora Szpitala (wpływ do Szpitala 16 lipca br.). Jednakże Dyrektor Zakładu  

w dniu 24 lipca br. ponownie wystąpił z wnioskiem o umorzenie pierwszej raty pożyczki. 

Motywuje ją trudną sytuacją finansową Zakładu i jak wskazał Dyrektor bez pomocy organu 

założycielskiego, Szpital sam sobie nie poradzi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podtrzymał swoją decyzję z 7 lipca br. i nie wyraził zgody  

na umorzenie pierwszej raty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Szpitalowi Rejonowemu 

w Raciborzu. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora 

Szpitala.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. ----------------------------------- 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. ----------------------------------- 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” 

współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-

24-002/15 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.  

 


